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   ]المهّمات بالنصائح هداية األمهات  [: بعد استخارة اهللا عنوانال

 محفظه "مذكر أبي فقيه" الربانيخريج الشيخ [العربي أبو زيدان الفقير : قيده

  ]تعالى اهللا

صفر الخير : تهانهاي، و م ٢٠١٤ /هـ  ١٤٣٥يوم عرفة : بداءة الكتابة

 .م ٢٠١٥/ه ١٤٣٦

تخريجات شروح األصول الستة، الجامع الصغير وشرحه، : جمع ترتيٌب من

  .، وغيرهاوغيرهاأللباني 

 (مركز دراسة الحديث الشريف) ٣٢٧٩ ٣٦٠١ ٠٨٧٨

 المقدمة  

ـــــكَ "، بســـــم اهللا والحمـــــد هللا ـــــُد، َوِإلَْي ـــــَك اْلَحْم ـــــمَّ َل ـــــَتَكى، اْلمُ  اللَُّه ْش

ــــــــتَ اْلمُ  َوبِــــــــكَ  َة ِإالَّ  ْســــــــتَـَعاُن، َوَال َحــــــــْولَ اْلمُ  ْســــــــتَـغَاُث، َوأَْن ــــــــوَّ َوَال قـُ

أشـــــــــــهد أن ال إلـــــــــــه إال اهللا وأن محمـــــــــــدا رســـــــــــول اهللا، . ١"بِاللَّـــــــــــهِ 

  :أما بعدوأصلي وأسلم على محمد وآله، 

ـــــال  ـــــد ق ـــــهِ  اللَّـــــهُ  َصـــــلَّى النَّبِـــــيّ فق ـــــلَّمَ  َعَلْي ـــــَدا َمـــــنْ «: َوَس  ِإلَـــــى َغ

ـــــًرا يـَــــتَـَعلَّمَ  َأنْ  ِإالَّ  يُرِيـــــدُ  َال  اْلَمْســــِجدِ   َكـــــَأْجرِ  لَـــــهُ  َكــــانَ ،  يـَُعلَِّمـــــهُ  َأوْ  َخيـْ

                                                           
١
تفرد بھ : ُروي من حدیث ابن مسعود أنھ دعاء موسى علیھ السالم یوم انفالق البحر، قال البیھقي  

بل رواه أیضا أحمد بن خالد الشیباني وھو ضعیف أیضا، لكن : عبد هللا بن نافع ولیس بالقوي، قلت
لسالم، كما في ، وجزم ابن القیم أنھ دعاء النبي علیھ الصالة وا"جوامع الكلم"ُحسن متن الحدیث في 

ما تركتھن منذ سمعتھن من أبي وائل، وھو شقیق المخضرم الراوي : التفسیر القیم، وقال األعمش
  .عن ابن مسعود، وهللا تعالى أعلم



 
 

٢ 
 

ــــا َحــــاجٍّ، ــــهُ  تَام� َت ِــــيُّ  َرَواهُ . »َحجَّ ــــي الطَّبَـَران مــــن حــــديث أبــــي  اْلَكِبيــــرِ  ِف

 )المجمع( .ُكلُُّهمْ  ُمَوثـَُّقونَ  َورَِجالُهُ  ،أمامة

ـــــي حفظـــــه اهللا ـــــي المغرب ـــــدكتور الكمل ـــــم : "وقـــــال شـــــيخنا ال العل

وظهــــوره المــــذاكرة،  خفــــيّ وحياتــــه التعلــــيم، فــــإذا حــــّي فهــــو  ميــــت

ــــه المنــــاظرة، فــــإذا قــــوي فهــــو  ضــــعيففــــإذا ظهــــر فهــــو   عقــــيموقوت

  ".العملوثمرته 

ــــارك بالكتــــاب والســــنةهدايــــة األمهــــات وهــــذه رســــالة لطيفــــة فــــي  ، ب

  .اهللا فيها آمين

  هدي النبي عليه الصالة والسالم في رأس المرأة -١

َفانِ ": قــــال رســــول اهللا عليــــه الصــــالة والســــالم ــــنْ  ِصــــنـْ  النَّــــارِ  َأْهــــلِ  ِم

ــــمْ  ــــا َل ــــدُ  َأرَُهَم ــــْومٌ : بـَْع ــــمْ  قـَ ــــابِ  ِســــَياطٌ  َمَعُه ــــرِ  َكَأْذَن ــــا َيْضــــرِبُونَ  اْلبَـَق  ِبَه

 رءوســــــهن، مــــــائالت ممــــــيالت عاريــــــات كاســــــيات ونســــــاء، النــــــاس

، رِيَحهـــــا َيِجـــــْدنَ  َوالَ ، الَجنَّـــــةَ  يـــــدخلن ال، المائلـــــة البخـــــت كأســـــنمة

جميـــــــع : تنبيـــــــه[". وََكـــــــَذا َكـــــــَذا َمِســـــــيَرةِ  ِمـــــــنْ  لَُيوَجـــــــدُ  رِيَحهـــــــا َوِإنَّ 

 ]أحاديث هذه الرسالة صحيح أو حسن

.٢هريرة أبي َعن) م حم(  

                                                           
٢
اختلف في اسمھ واسم أبیھ اختالفا كثیرا، والراجح أنھ عبد الرحمن بن صخر في ) أبو ھرّ (  

  .ود، وهللا أعلمعبد شمس أبو األس: اإلسالم، وفي الجاھلیة
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: مســــلمعميــــق جــــدا، وفــــي ": جهــــنم"، ومعنــــى جهــــنم نــــار أي) النــــار أهــــل(

َلُهـــوَ ، َخرِيفـــاً  )٧٠( َســـْبِعينَ  ُمْنـــذُ  النَّـــارِ  ِفـــي بِـــهِ  رُِمـــيَ  َحَجـــرٌ  هـــذا"  ِفـــي يـَْهـــِوي فـَ

: ومثلــــه*  .هريــــرة أبــــي عــــن) م حــــم(". قعرهــــا إلــــى انتهــــى ِحــــينَ  اآلنَ  النَّــــارِ 

ـــوْ " ـــلَ  َحَجـــراً  َأنَّ  َل ـــْبعِ  ِمْث ـــاتٍ ) ٧( َس ـــيَ  َخِلَف ـــِفير َعـــنْ  أُْلِق ـــنَّمَ  َش ـــا َهـــَوى، َجَه  ِفيَه

 .أنس عن) هناد(". قعرها يبلغ ال َخرِيفاً  َسْبِعينَ 

ــــم( ــــم أي) أرهمــــا ل ــــك لطهــــارة عصــــري فــــي يوجــــدا ل ــــل، العصــــر ذل ــــ ب  اثَ دَ َح

  .بعدُ 

ــــاء) دُ بعــــ( : وفــــي البخــــاري .العصــــر ذلــــك بعــــد حــــدثا أي، الضــــم علــــى بالبن

ـــــْومٌ  َوالَ  َعـــــامٌ  َعَلـــــْيُكمْ  يَـــــْأِتي الَ " يـَ
ـــــهُ  َشـــــرٌّ  بـَْعـــــَدهُ  َوالَّـــــِذي ِإالَّ ، ٣ ْلَقـــــْوا َحتَّـــــى ِمْن  تـَ

  .أنس عن) هـ خ حم(". رَبَُّكمْ 

  .، فهي معية حقيقيةأيديهم في أي) معهم(

 جمـــــــع "بالمقـــــــارع" العـــــــرب ديـــــــار فـــــــي تســـــــمى) البقـــــــر كأذنـــــــاب ســـــــياط(

: واألذنـــــاب*  .كاألصـــــبع عرضـــــها، مشـــــدود طرفهـــــا جلـــــد وهـــــي: ٤مقرعـــــة

: أنثــــى البقــــر، وذكرهــــا: والبقــــرة*  .، ال بإســــكانهاجمــــع ذنَــــب، بفــــتح النــــون

  .ثور

 بمـــــا إخبــــاره فــــي ليصــــدق ســــرقة بنحــــو اتهــــم ممــــن) النــــاس بهــــا يضــــربون(

ـــــك ويتضـــــمن، ســـــرق ـــــك أن ذل . * كـــــان وكـــــذلك، ســـــيوجدان الصـــــنفين ذين

  :وفيهم تفسيران

                                                           
٣
  .ما من عام): ت(زمان، ولفظ ): خ(كذا في الجامع الصغیر، ولفظ   

٤
ِه : "، ففي الصحیحین عن أنس مرفوعا"الِقدّ "ویسمى    ِفي ) سوطھ(لََقاُب َقْوِس أََحِدُكْم أَْو َمْوِضُع ِقدِّ

ْنَیا َوَما ِفیَھا ِة َخْیٌر ِمَن الدُّ   ". الَجنَّ



 
 

٤ 
 

 يجــــوز ال التــــي الســــياط يالزمــــون قــــوم األول الصــــدر بعــــد خلــــف إنــــه -١

ـــاس لتعـــذيب قصـــدا ٥الحـــدود فـــي بهـــا الضـــرب  والـــي أعـــوان وهـــم، الن

 واتعـــــــــدّ  بالضـــــــــرب أمـــــــــروا فـــــــــإذا، دينبـــــــــالجّال  المعروفـــــــــون الشـــــــــرطة

 جبلـــوا ومـــا الهـــوى بهـــم أفضـــى وربمـــا، والمقـــدار الصـــفة فـــي المشـــروع

ـــــه ـــــى المظـــــالم مـــــن علي ـــــه تعظـــــيم أو المضـــــروب إهـــــالك إل  وقـــــد، عذاب

، األرقـــــاء شـــــأن فـــــي ســـــيما النـــــاس مـــــن جماعـــــة الـــــوالي أعـــــوانَ  ضـــــاهى

 قــــال* . العلــــم إلــــى ينســــب مــــن بعــــض عصــــرنا فــــي ذلــــك فعــــل وربمــــا

 خلقـــــه شـــــرار بهـــــم اهللا عاقـــــب، اهللا ســـــخط هـــــم وبالجملـــــة: القرطبـــــي

 . سخطه من باهللا نعوذ، غالبا

 يطــــردون المقــــارع ومعهــــم، الظلمــــة أبــــواب علــــى الطوافــــونهــــم : وقيــــل -٢

  .الناس بها

  :تفاسير ٥فيه  )عاريات كاسيات(

 ثيابـــــا يلبســـــن ألنهـــــن، المعنـــــى فـــــي عاريـــــات الحقيقـــــة فـــــي كاســـــيات -١

  ، البشرة يصف رقاقا

  ، ٦التقوى لباس من عاريات، الزينة لباس من كاسيات: أو -٢

  ، شكرها من عاريات، اهللا نعم من كاسيات: أو -٣

                                                           
٥
، فقد اختلفوا فیھ، إال حد الشربفي أن الضرب في الحدود یكون بالسوط  ال خالف بین الفقھاء  

فذھب بعضھم إلى أنھ یضرب بالسوط كما یضرب أیضا بالنعال واألیدي وأطراف الثیاب، وذھب 
  )الكویتیة. (آخرون إلى أنھ یتعین السوط

٦
اإلیمان وخشیة هللا  /لباس الحرب / الذي یقي الجسم مما یؤذیھ من الحر والبرد ) لباس التقوى(  

  .تعالى
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وهـــــذا مثـــــل ( الخيـــــر فعـــــل مـــــن عاريـــــات، الثيـــــاب مـــــن كاســـــيات: أو -٤

  ، )التفسير الثاني

 وال، للجمــــــال إظهــــــارا بعضــــــه ويكشــــــفن، بــــــدنهن بعــــــض يســــــترن: أو -٥

ـــي قـــال كمـــا بعـــد  منهـــا كـــل إذ بينهـــا المشـــترك القـــدر إرادة فـــي القرطب

  .باإلضافة يختلفان وإنما، عرف

ــــال  ** ــــه العربــــيالفقيــــر ق واألخيــــر أفضــــلها والمعنيــــان األّوالن : عفــــا اهللا عن

  .عندي واهللا أعلم

: بعضـــــــهم وقـــــــول* . الطاعـــــــة عـــــــن زائغـــــــات: أي، الميـــــــل مـــــــن) مـــــــائالت(

  .دحية كابن،  القرطبي فيه أخطّ ، منتصبات أي بمثلثة "التثما" الرواية

  :تفاسير ٤فيه ) مميالت مائالت(

 مثــــل فــــي الــــدخول غيــــرهن مــــنيعلّ : ممــــيالتأنفســــهن مــــائالت، و  -١

 ، فعلهن

ـــــــــرات مـــــــــائالت: أو -٢ ـــــــــي متبخت ـــــــــافهن ممـــــــــيالت، مشـــــــــيتهن ف  أكت

 ، )أعجازهن( وأكفالهن

ــــائالت: أو -٣  ممــــيالت، البغايــــا مشــــطة المــــيالء المشــــطة يتمشــــطن م

 ، بهن ويفعلنها المشطة تلك في غيرهن يرغبن

ـــــى قلـــــوبهم ممـــــيالت، للرجـــــال مـــــائالت: أو -٤  بمـــــا، بهـــــم الفســـــاد إل

 . زينتهن من يبدين

  .أو مائالت مميالت) مائالت مميالت(

  ."مائالت" تقديم: أكثر الروايات -١
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 . مميالت تقديم): مسلم( فيو  -٢

ـــــي قـــــال*  ـــــات فـــــي جـــــاء كـــــذا: القرطب ، يتقـــــدم أن "مـــــائالت" وحـــــق، الرواي

ــــي مــــيلهن ألن ــــى الوجــــود متقــــدم أنفســــهن ف ــــالتهن عل ــــك وصــــح، إم  ألن ذل

 وهـــــي بـــــالواو تعطـــــف أنهـــــا تـــــرى أال. ترتبهـــــا يلـــــزم ال المجتمعـــــة الصـــــفات

  .مرتبة ال جامعة

ــــالخمر رؤوســــهن يعظمــــن أي) كأســــنمة رؤوســــهن( ــــي والعمــــائم ب  يلففنهــــا الت

   .اإلبل أسنمة تشبه حتى، رؤوسهن على

ــــــــل )البخــــــــت( ِب ــــــــي: َواِحــــــــدَها، الخراســــــــانية اْإلِ  وبخــــــــاتي َبَخــــــــاِتي) ج( بْخِت

  .األعناق طوال جمال هي، و وبخات

 اســـــــتحللن إن، مطلقـــــــا: أو، الســـــــابقين الفـــــــائزين مـــــــع) الجنـــــــة يـــــــدخلن ال(

ـــــك ـــــن وذا* . ذل ـــــه م ـــــك كـــــان فقـــــد، معجزات ـــــي ســـــيما، ذل  علمـــــاء نســـــاء ف

 صـــــارت حتـــــى رؤوســـــهن تعظـــــيم مـــــن ازديـــــاد فـــــي يـــــزلن لـــــم فـــــإنهن، زماننـــــا

 نســــــاء فيــــــزدن، البلــــــد نســــــاء بهــــــن تأســــــى ذلــــــك فعلــــــن وكلمــــــا، كالعمــــــائم

-أبــــو زيــــدان قــــال الفقيــــر العربــــي  ** .وكبــــرا فخــــرا يســــاووهن لــــئال العلمــــاء

ـــه اهللا بلطفـــه الخفـــي ـــه ووالدي ـــه، فكيـــف : -عامل ـــاوي فـــي زمان ـــه المن هـــذا قال

واهللا المســــــــتعان وعليــــــــه الــــــــتكالن، فــــــــاللهم اهــــــــدنا واهــــــــد بنــــــــا ! ؟بزماننــــــــا

  .واجعلنا سبباً لمن اهتدى آمين آمين آمين

ـــــالَ : ين، فللجنـــــة رائحـــــة، وفـــــي الصـــــحيحالجنـــــة أي) ريحهـــــا يجـــــدن وال(  َق

ـــنَ  َســـْعدُ  ايَـــ«: أنـــس بـــن النضـــر  رِيَحَهـــا َأِجـــدُ  ِإنِّـــي النَّْضـــرِ  َوَربِّ  الَجنَّـــةَ  ُمَعـــاٍذ، ْب

ـــــنْ   وأن، ظـــــاهره علـــــى محمـــــولهـــــذا : قـــــال محمـــــد فـــــؤاد. * »ُأُحـــــدٍ  ُدونِ  ِم
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 أن األحاديــــث ثبتــــت وقــــد، المعركــــة موضــــع مــــن ريحهــــا أوجــــده تعــــالى اهللا

  .عام) ٥٠٠( خمسمائة مسيرة من توجد ريحها

 مــــن يوجــــد أي، عــــام) ٥٠٠( مئــــة خمــــس عــــن كنايــــة) وكــــذا كــــذا مســــيرة(

وهــــي نصــــف  .أخـــرى روايــــة فـــي مفســــرا جــــاء كمـــا عــــام مئـــة خمــــس مســـيرة

ـــا ـــوم اآلخـــرة، لقـــول ربن ـــا َوِإنَّ {: ي ـــدَ  يـَْوًم ـــأَْلفِ  رَبِّـــكَ  ِعْن ـــَنةٍ  َك ـــا َس ـــدُّونَ  ِممَّ }  تـَُع

  ]٤٧: الحج[

  

ــــــ -٢ الوجــــــه واليــــــدين عليــــــه الصــــــالة والســــــالم فــــــي ه هدي

  والرجلين

َـــــا": قـــــال رســـــول اهللا عليـــــه الصـــــالة والســـــالم ـــــْرَأةَ  ِإنَّ ! َأْســـــَماءُ  ي  الَم

َهــــــا يـُــــــَرى َأنْ  َيْصــــــُلحْ  لَــــــمْ  الَمِحــــــيضَ  بـََلغَــــــتِ  ِإَذا  هــــــذا ِإالَّ  َشــــــْيءٌ  ِمنـْ

 ". – وََكفَّْيهِ  َوْجِههِ  ِإَلى َوَأَشارَ  - وهذا

.٧َعاِئَشة َعن) د(  

  .ذات النطاقين: لقبها سنة، ١٠أخت كبيرة لعائشة، بينهما  )َأْسَماءُ (

، ت( .ســـــنين فهـــــي امـــــرأة ٩إذا بلغـــــت الجاريـــــة : ت عائشـــــةقالـــــ )الَمـــــْرَأةَ (

  )ضعيف

                                                           
٧
بنت أبي بكر، الصدیقة بنت الصدیق، تزوجھا بعد سودة المصطفى علیھ الصالة ) عائشة(  

سنة، وتوفیت  ١٨سنین، وتوفي عنھا وھي بنت  ٩سنین، وبنى بھا وھي بنت  ٦والسالم وھي بنت 
  . عنھا وأرضاھاسنة تقریباً، وكانت أفقھ النساء مطلقا، رضي هللا ٦٥ھـ، فھي بنت  ٥٧في 
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 ١٥الحـــــيض، عمـــــر : ٤األنثـــــى عالمـــــات البلـــــوغ فـــــي  )الَمِحـــــيضَ  بـََلَغـــــتِ (

والثالثــــة األخيــــرة هــــي عالمــــات البلــــوغ فــــي . نبــــات العانــــة، اإلحــــتالمســــنة، 

  .الذكر أيضا

ـــــمْ ( " ال يصـــــح"و" ال ينبغـــــي"يقـــــول والشـــــارع الحكـــــيم . ال يحـــــل) َيْصـــــُلحْ  َل

 يَعــــــذِّبَ  َأن يـَْنَبِغــــــي َال  إنــــــهُ : "مســــــلم، والمعنــــــى واحــــــد، ففــــــي "ال يحــــــل"و

ــــــن كعــــــب عــــــن) م(". النّــــــارِ  َربُّ  إالَّ  بالنَّــــــارِ   الَ : "مســــــلموفــــــي . * مالــــــك ب

ــــْوَمْينِ  ِفــــي الصِّــــَيامُ  َيْصــــُلحُ  ــــْومِ : يـَ ــــْومِ  اَألْضــــَحى يـَ ) م(". رََمَضــــانَ  ِمــــنْ  اْلِفْطــــرِ  َويـَ

 مـــــن يســــتحيي ال اهللا فـــــإن، إســــتحيوا: "وفــــي الصـــــحيح*  .ســـــعيد أبــــي َعــــن

  .جابر عن) سمويه(". ٨ُحشوِشِهنَّ  ِفي النِّساءِ  َمْأَتى َيِحلُّ  َال ! الحق

إال مـــا ذكـــر بعـــد أعـــّم العـــام، فيشـــمل كـــل شـــيء مـــن جســـد المـــرأة، ) َشـــْيءٌ (

  .اإلستثناء

ـــــدم المـــــرأة عـــــورة، ) إال هـــــذا وهـــــذا( ـــــل علـــــى أن ق والمـــــذاهب األربعـــــة دلي

ــــى هــــذا، وخــــالف نــــزٌر قليــــل مــــن الحنفيــــة فقــــالوا وهــــو . ليســــْت عــــورة: عل

فقـــــــد روى الترمـــــــذي : قــــــول ضـــــــعيف جــــــّدا مخـــــــالف لمــــــا فـــــــي الصــــــحيح

ـــنِ  َعـــنْ وصـــححه وهـــو كمـــا قـــال،   اللَّـــهُ  َصـــلَّى اللَّـــهِ  َرُســـولُ  َقـــالَ : َقـــالَ  ُعَمـــرَ  اْب

 ،»الِقَياَمــــةِ  يـَــــْومَ  ِإلَْيــــهِ  اللَّــــهُ  يـَْنظُــــرِ  لَــــمْ  ُخــــَيَالءَ  ثـَْوبَــــهُ  َجــــرَّ  َمــــنْ «: َوَســــلَّمَ  َعَلْيــــهِ 

ـــــــْرِخينَ «: قَـــــــالَ  بِـــــــُذيُوِلِهنَّ؟ النَِّســـــــاءُ  َيْصـــــــنَـْعنَ  َفَكْيـــــــفَ : َســـــــَلَمةَ  ُأمُّ  فـََقالَـــــــتْ   يـُ

ًرا ـــــــتْ  ،»ِشـــــــبـْ ـــــــَداُمُهنَّ، تـَْنَكِشـــــــفُ  ِإًذا: فـََقاَل ـــــــالَ  َأْق ـــــــهُ «: َق ـــــــا، فـَيُـْرِخيَن  َال  ِذرَاًع

  .»َعَلْيهِ  يَزِْدنَ 

                                                           
٨
. في أدبارھن، وھو حرام عند الجمھور، وجائز فیما روي عن ابن عمر، وھو قول ضعیف: أي  
  )جامع أحكام النساء للشیخ العدوي المصري: أنظر(
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يشـــــــتهيها الرجـــــــال، فإنهـــــــا  قـــــــدم المـــــــرأةإعلـــــــم رحمـــــــك اهللا، أن ]: تنبيـــــــه[

الترمــــــذي عنــــــدهم، ولكــــــل ســــــاقطة القطــــــة، ويؤيــــــد هــــــذا مــــــا روى جميلــــــة 

 اللَّــــهُ  َصــــلَّى النَِّبــــيَّ  أَتَــــى رَُجــــًال  َأنَّ : َعبَّــــاسٍ  ابْــــنِ  َعــــنْ وحســــنه وهــــو كمــــا قــــال، 

ِــــِه، ِمــــنْ  ظَــــاَهرَ  قَــــدْ  َوَســــلَّمَ  َعَلْيــــهِ  َهــــا، فـََوقَــــعَ  اْمَرأَت  اللَّــــِه، َرُســــولَ  يَــــا: فـََقــــالَ  َعَليـْ

ـــــدْ  ِإنِّـــــي ـــــاَهْرتُ  َق ـــــنْ  َظ ـــــي، ِم ـــــتُ  َزْوَجِت ـــــا فـََوقـَْع َه ـــــلَ  َعَليـْ ْب ـــــَر، َأنْ  قـَ ـــــالَ  ُأَكفِّ َق : فـَ

ـــــا« ـــــكَ  َوَم ـــــى َحَمَل ـــــكَ  َعَل ـــــكَ  َذِل ـــــالَ  ،»اللَّـــــُه؟ يـَْرَحُم ـــــتُ : َق ـــــا رَأَْي ـــــي َخْلَخاَلَه  ِف

َهــــا فَــــَال «: قَــــالَ  الَقَمــــِر، َضــــْوءِ  قــــال . * »بِــــهِ  اللَّــــهُ  َأَمــــَركَ  َمــــا تـَْفَعــــلَ  َحتَّــــى تـَْقَربـْ

جـــــل كالســـــوار الخلخـــــال مـــــن الرِ : عاملـــــه اهللا بلطفـــــه الخفـــــيالفقيـــــر العربـــــي 

  . من اليد

دليــــل للشــــيخ األلبــــاني علــــى أن وجــــه المــــرأة لــــيس عــــورة، فكشــــفه ) َوْجِهــــهِ (

جــــائز مبــــاح، والنقــــاب لــــيس واجبــــا بــــل هــــو مســــتحب فقــــط، فــــاقرأ كتابــــه 

  : الرائــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع المــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتع

ــــرد" ــــن علــــى المفحــــم ال ــــزم، وتعصــــب وتشــــدد العلمــــاء خــــالف م  المــــرأة وأل

ــــــــم، وأوجــــــــب وكفيهــــــــا وجههــــــــا تســــــــتر أن ــــــــع ول ــــــــولهم يقن ــــــــه: بق  ســــــــنة إن

   ٩".ومستحبة

ـــهِ ( وأمـــا . دليـــل علـــى أن كّفـــي المـــرأة ليســـتا عـــورة، وأن ذراعيهـــا عـــورة) وََكفَّْي

قـــال . * بالغـــيّ  فضـــعيف، نصـــف ذراعيهـــامـــا ورد مـــن أن عـــورة المـــرأة مـــن 

 ال: "قـــــال وســـــلم عليـــــه اهللا صـــــلى النبـــــيّ  أن وبلغنـــــي: قَتـــــادة قـــــال: الطبـــــري

                                                           
٩
الذي خالف العلماء وتشدد وتعصب، المعاصرین الرد المفحم على بعض [ : وكتبت كتابا بعنوان  

، فاقرأه ] إلى سیدنا المصطفى، ولم یقنع بما ورد في ذلك من الصحاح" الجماع"فمنع من نسبة لفظ 
  .إن شئت



 
 

١٠ 
 

ــــرأةٍ  يِحــــلُّ  ــــْؤِمنُ  الْم ــــاهللا تـُ ــــْومِ  ب َــــَدها تْخــــرجَ  أنْ  اآلِخــــِر، واليَـ ــــا إلــــى إال ي ". هاهن

  .الذراع نصف وقبض

 

ـــه الصـــالة والســـالم فـــي حاجـــب وســـّن  -٣ ـــي علي هـــدي النب

  المرأة

ــــــه الصــــــالة والســــــالم ــــــال رســــــول اهللا علي ــــــنَ ": ق ــــــَماتِ  اهللا َلَع  اْلَواِش

ـــــــــــــَماتِ  َصـــــــــــــاتِ  َوالنَّاِمَصـــــــــــــاتِ  َواْلُمْستَـْوِش  َوالُمتَـَفلَِّجـــــــــــــاتِ  َوالُمتَـَنمِّ

 ". اهللا َخْلقَ  َغيـَِّراتِ اْلمُ  ِلْلُحْسنِ 

.١٠مسعود ابن َعن) ٤ ق حم(  

ــــذنوب، عصــــمنا اهللا  )اهللا لعــــن( ــــائر ال ــــل علــــى أن هــــذه الخصــــال مــــن كب دلي

  .منها آمين

ـــــي وهـــــي، واشـــــمة جمـــــع) الواشـــــمات( ـــــال*  .غيرهـــــا تشـــــم الت ـــــي ق : القرطب

، تحـــــت بمثنـــــاة" والمستوشـــــية الواشـــــية: "مســـــلم روايـــــات بعـــــض فـــــي ووقـــــع

ــــه بمــــا نفســــها المــــرأة تشــــي: أي الوشــــي مــــن ــــن تفعل ــــيج التنمــــيص م ، والتفل

  .أشهر وبالميم

 وهـــــــو، الوشـــــــم تطلـــــــب التـــــــي وهـــــــي مستوشـــــــمة جمـــــــع) والمستوشـــــــمات(

  . وحرام معروف

                                                           
١٠

 ُخُذوا: "وفي الصحیح. * عبد هللا الھذلي أبو عبد الرحمن، من السابقین األولین) ابن مسعود(  
) ك ت(". ُحَذیَفةَ  أبي َمْولَى وساِلمٍ  َجَبلٍ  بن ومعاذ كعب بن وأبي َمْسُعودٍ  ابنِ  ِمن أْرَبَعةٍ  ِمنْ  القُْرآنَ 

  .عمر ابن عن



- ١١  - 
 

ــــا: )الوشــــم( ــــرة غــــرز مــــن يكــــون َم ــــي اإلب ــــدن ِف ــــيلج وذر اْلب ــــهِ  الن  َحتَّــــى، َعَلْي

وهـــذا علـــى  .ســـقطة َأو َضـــْربَة مـــن اْلجلـــد لـــون َوتَغيـــر يخضـــر َأو أَثَـــره يـــزرق

  .، واهللا أعلمالطريقة القديمة، والوشم في كل زمان بحسبه

 وروى: التنقــــــيح فــــــي قــــــال، المتنمصــــــات: متنمصــــــة جمــــــع) والنامصــــــات(

" منمــــاص: "للمنقــــاش قيــــل ومنــــه، )المْنَتصــــمات( التــــاء علــــى النــــون بتقــــدم

  .بالمنقاش والحواجب الوجه شعر إزالة تطلب التي وهي، ينتف ألنه

 تفعــــــل التــــــي وهــــــي، متفلجــــــة جمــــــع، ألجلــــــه أي) للحســــــن والمتفلجــــــات(

ــــــج ــــــي الفل ــــــه أي، أســــــنانها ف ــــــى تعاني  خلقــــــة األســــــنان المصــــــمتة ترجــــــع حت

  .األسنان بترقيق وذلك، صنعة جاءفلْ 

: )التفلــــــيج(، خلَقــــــة َأْســــــَنانه َأو َيَديْــــــهِ  َأو َســــــاقيه بَــــــين َمــــــا تَباعــــــد: )فلــــــجال(

  .تكّلف ذلك

ــــرِ  َوِفــــي*  ــــي َوِهــــيَ  َواِشــــَرٍة، َجْمــــعُ  َوِهــــيَ  ،)اْلَواِشــــَراتُ (: ُمْســــِلمٍ  ِكَتــــابِ  َغْي  الَِّت

 ِفـــــي َتُكــــونُ  الَِّتـــــي التَّْحزِيــــَزاتُ  َوِهـــــيَ  َأْشــــًرا، ِفيَهـــــا َتْصــــَنعُ  َأيْ  َأْســـــَنانـََها، َتِشــــرُ 

ـــبَّانِ  َأْســـَنانِ  ـــابَّةِ  َتَشـــبـًُّها اْلَكِبيـــَرةُ  اْلَمـــْرَأةُ  َذلِـــكَ  تـَْفَعـــلُ ، الشُّ  اْألُُمـــورُ  َوَهـــِذهِ . بِالشَّ

  . اْلَكَبائِرِ  ِمنَ  َوأَنـََّها فَاِعِلَها ِبَلْعنِ  اْألََحاِديثُ  َشِهَدتِ  َقدْ  ُكلَُّها

  : َفِقيلَ  ِألَْجِلَها، نُِهيَ  الَِّذي اْلَمْعَنى ِفي َواْخُتِلفَ * 

  . التَّْدلِيسِ  بَابِ  ِمنْ  ِألَنـََّها -١

ـــنْ : َوِقيـــلَ  -٢ ـــابِ  ِم ـــرِ  َب ـــقِ  تـَْغِيي ـــاَلى، اللَّـــهِ  َخْل ـــا تـََع ـــالَ  َكَم ـــنُ  َق  َمْســـُعوٍد، اْب

  . اْألَوَّلَ  اْلَمْعَنى يـََتَضمَّنُ  َوُهوَ  َأَصحُّ، َوُهوَ 



 
 

١٢ 
 

 بَــــابِ  ِمــــنْ  ِألَنَّــــهُ  ،بَاِقًيــــا َيُكــــونُ  ِفيَمــــا ُهــــوَ  ِإنََّمــــا َعْنــــهُ  اْلَمْنِهــــيُّ  َهــــَذا: ِقيــــلَ  ثُــــمَّ * 

ـــــرِ  ـــــقِ  تـَْغِيي ـــــاَلى، اللَّـــــهِ  َخْل َع ـــــا تـَ ـــــونُ  مـــــاال فََأمَّ ـــــا َيُك ـــــَزيُّنِ  َكاْلُكْحـــــلِ  بَاِقًي ـــــهِ  َوالتـَّ  ِب

ُرهُ  َماِلكٌ  َذِلكَ  اْلُعَلَماءُ  َأَجازَ  فـََقدْ  ِللنَِّساءِ    . )لِلرَِّجالِ  َماِلكٌ  وََكرَِههُ ( َوَغيـْ

 يَــــــَديـَْها اْلَمــــــْرَأةُ  َتِشــــــيَ  َأنْ  َمالِــــــكٌ  َأَجــــــازَ : ي اليــــــدين بالحنــــــاءوْشــــــ]: فائــــــدة[

ـــــالَ  َذلِـــــكَ  ِإْنَكـــــارُ  ُعَمـــــرَ  َعـــــنْ  َوُرِويَ * . بِاْلِحنَّـــــاءِ  ـــــا: َوَق َـــــَديـَْها َتْخِضـــــبَ  َأنْ  ِإمَّ  ي

ـــــا ـــــا ُكلََّه ـــــدَعَ  َأنْ  َوِإمَّ ـــــكٌ  َوأَْنَكـــــرَ . * َت ـــــِذهِ  َماِل ـــــنْ  الرَِّوايَـــــةَ  َه ـــــَر، َع  تَـــــدَعُ  َوَال  ُعَم

ــــــِإنَّ  بِاْلِحنَّــــــاِء، اْلِخَضــــــابَ  ــــــيَّ  َف ــــــهِ  اللَّــــــهُ  َصــــــلَّى النَِّب ــــــلَّمَ  َعَلْي ــــــَرَأةً  رََأى َوَس  َال  اْم

 زَالَــــتْ  َفَمــــا) رَُجــــلٍ  يَــــدُ  َكأَنـََّهــــا يَــــَدَها كــــن أحــــدا تــــدع ال: (فقــــال تختضــــب

  )القرطبي( .َماَتتْ  َحتَّى التِّْسِعينَ  َجاَوَزتِ  َوَقدْ  َتْخَتِضبُ 

 قـــــــال. * الثالثـــــــة تصـــــــنع لمـــــــن الزمـــــــة صـــــــفة هـــــــي) اهللا خلـــــــق المغيـــــــرات(

 نقــــــص وال بزيــــــادة خلقتهــــــا مــــــن شــــــيء ريــــــتغي للمــــــرأة يجــــــوز ال: الطبرانــــــي

 بينهمــــا مــــا تزيــــل الحــــاجبين ١١كمقرونــــة،  غيــــره وال للــــزوج للتحســــن التماســــا

 زائـــدة بأصـــبع خلـــق مـــن أن عيـــاض منـــه وأخـــذ. * وعكســـه، ١٢الـــبلج تـــوهم

. * هضــــرّ  إذا إال، اهللا لخلــــق تغييــــر ألنــــه، إزالتــــه لــــه تحــــل ال، زائــــد عضــــو أو

ـــن روى ولمـــا ـــغ، الحـــديث هـــذا مســـعود اب ـــي مـــن امـــرأة بل  لهـــا يقـــال أســـد بن

ــــوب أم ــــرأ وكانــــت، يعق ــــا: فقالــــت، القــــرآن تق ــــي حــــديث م  أنــــك عنــــك بلغن

 اهللا رســـول لعـــن مـــن ألعـــن ال لـــي ومـــا: اهللا عبـــد فقـــال، هفذكرتْـــ؟ كـــذا قلـــت

 لقـــــد واهللا: المـــــرأة فقالــــت! ؟اهللا كتـــــاب فــــي وهـــــو، وســــلم عليـــــه اهللا صــــلى

، وجدتيـــه فقـــد قرأتيـــه كنـــت إن: قـــال. وجدتـــه فمـــا اللـــوحين بـــين مـــا قـــرأت
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  !، وھو سبق قلم واضح فتنبھْ "كمفروتة: "في فیض القدیر من الشاملة]: تنبیھ[  
١٢

  .بعُد ما بین الحاجبین) البلج(  
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 مـــن شـــيئا أرى إنـــي: قالـــت. اآليـــة} فخـــذوه الرســـول آتـــاكم ومـــا{: اهللا قـــال

، شــــيئا تــــر فلــــم فــــذهبت! فــــانظري اذهبــــي: قــــال. اآلن امرأتــــك علــــى هــــذا

ــــو، أمــــا: فقــــال ــــم، كــــذلك كــــان ل ــــيس : يعنــــي. (أجامعهــــا ل ــــم يعايْشــــها، ول ل

واهللا أعلــــم وعلمــــه أتــــم، والحمــــد هللا ) المــــراد جمــــاع الــــزوجين أكــــرمكم اهللا

  .أحسن إلينا وعّلمعلى ما 

بعــــــــض الــــــــدكاترة المعاصــــــــرين بجــــــــواز تغييــــــــر أعضــــــــاء اإلنســــــــان وقــــــــال * 

  :بشرطه

 .ماديا أو معنويا، إن كان ذلك يؤذيه أو يضره -١

ـــاً  -٢ ـــاد، فصـــار عيب واهللا أعلـــم وعلمـــه  .إن كـــان ذلـــك خـــرج عـــن المعت

  .أتم
 

  المرأةعين هدي النبي عليه الصالة والسالم في  -٤

 ". وتر الكحل": قال رسول اهللا عليه الصالة والسالم

.١٣أنس عن) تمام(  

ـــــنْ  إنّ : "جـــــاء فـــــي الصـــــحيح) الكحـــــل( ـــــرِ  ِم  يجلـــــوا، اإلثمـــــد أكحـــــالكم َخْي

ـــــتُ  الَبَصـــــرَ  ـــــدليل *  .عبـــــاس ابـــــن عـــــن) حـــــب ت د حـــــم(". الّشـــــَعرَ  َويـُْنِب وال

َنتِــــي ِإنَّ ! اللَّــــهِ  َرُســــولَ  يَــــا: قَالَــــتْ  اْمــــَرَأةً  َأنَّ : علــــى جــــواز الكحــــل للنســــاء  ابـْ

َهــــا َمــــاتَ  نَـَهــــا اْشــــَتَكتْ  َوقَــــدِ ، َزْوُجَهــــا َعنـْ ) ق(. »َال «: قَــــالَ ؟ َأفـََنْكُحُلَهــــا، َعيـْ

 َيِحــــلُّ  الَ : "وفــــي الصــــحيحين أيضــــا*  .مـــن حــــديث أم ســــلمة عليهــــا الســــالم

                                                           
١٣

ابن مالك األنصاري، خادم رسول هللا علیھ الصالة والسالم منذ قدومھ المدینة وھو ابن ) أنس(  
  .سنة، مثل ابن عمر رضي هللا عنھم ٢٠سنین، فتوفي عنھ وھو ابن  ١٠



 
 

١٤ 
 

ـــْؤِمنُ  الْمـــَرَأةٍ  ـــْوقَ  َتِحـــدَّ  َأنْ  اآلِخـــرِ  َواْليَــــْومِ  بِـــاهللا تـُ  َأْربـََعـــةَ  َزْوجٍ  َعلـــى ِإالَّ  ثَـــَالثٍ  فـَ

ْلــــــَبسُ  َوالَ ، َتْكَتِحـــــــلُ  الَ  فَِإنـََّهــــــا، َوَعْشـــــــراً  َأْشــــــُهرٍ  ـــــــْوبَ  ِإالَّ  َمْصــــــُبوغاً  ثـَْوبـــــــاً  تـَ  ثـَ

ـــــَذةً  َمِحيِضـــــَها ِمـــــنْ  َطُهـــــَرتْ  ِإَذا ِإالَّ ، ِطيبـــــاً  َتَمـــــسُّ  َوالَ ، َعْصـــــبٍ   ُقْســـــطِ  ِمـــــنْ  نـُْب

يــــدل علــــى " ال تكتحــــل"ه فقولــــ .عطيــــة أم عــــن) هـــــ ن د ق حــــم(". َأْظَفــــارٍ 

  .جوازه لها في غير هذه الحال

فلــــيس تغييــــراً لخلــــق اهللا كمــــا ، والكحــــل لــــيس باقيــــاً : قــــال الفقيــــر العربــــي* 

   .مضى

فلــــيس باقيــــاً أيضــــا، فلــــيس هــــو تغييــــراً لخلــــق اهللا كمــــا  تحميــــر الشــــفةأمــــا * 

، لكــــن التبــــرج بــــذلك حــــرام معلــــوم ١٤بــــارك اهللا فــــيهن،زعــــم بعــــض أخواتنــــا 

  .أعلم وعلمه أتمواهللا 

ـــــرٌ ( ـــــوتر، ففـــــي الصـــــحيح) وت ـــــر اهللا إن" :ألن اهللا يحـــــب ال ـــــوتر يحـــــب وت ، ال

 ِإذا: "وفـــــي الصـــــحيح*  .مســـــعود ابـــــن عـــــن) ع(". فـــــأوتر اســـــتجمرتم فـــــإذا

) حــــم(". وتــــرا فليســــتجمر اْســــَتْجَمرَ  َوِإذا، ِوتْــــراً  فـَْلَيْكَتِحــــلْ  أَحــــدُُكمْ  اْكَتَحــــلَ 

  .هريرة أبي عن

ــــهُ  كــــانَ : "ضــــعيفوفــــي حــــديث  ــــةٌ  َل ــــا َيكَتِحــــلُ ، ُمْكُحَل َه ــــلَّ  ِمنـْ ــــةٍ  ُك َل ــــاً  لَيـْ  َثالَث

ـــــاً ، َهـــــِذهِ  ِفـــــي) ٣( يعنـــــي  .عبـــــاس ابـــــن عـــــن) هــــــ ت(". هـــــِذهِ  ِفـــــي) ٣( َوَثالَث

  .اليمنى واليسرى
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، فوجدتھ "أحكام الزینة للنساء"بعد ذلك قرأت كتابا للشیخ عبد المنعم سلیم المصري بعنوان   
التشبھ بالكافرات، فإن ھذا : ر الشفة وإن كان أمام الزوج، وعلة التحریمیفتي بعدم جواز تحمی

  .التحمیر إنما أتى من ِقَبلھن، فالتورع عنھ أفضل، وهللا أعلم
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ــــــانَ : "ضــــــعيف مشــــــهوروفــــــي حــــــديث  ُــــــهُ  الَ  َك ــــــي يـَُفارِق ــــــي َوالَ  الَحَضــــــرِ  ِف  ِف

ـــــَفرِ  ـــــةُ ، اْلِمـــــْرآةُ : َخْمـــــس السَّ ـــــَواكُ ، والمشـــــط، َواْلُمْكُحَل ". ١٥َوالِمـــــْدَرى، َوالسِّ

، وكلهـــــــا مـــــــن أدوات تجميـــــــل الوجـــــــه، والنبـــــــي عليـــــــه عائشـــــــة عـــــــن) عـــــــق(

  .الصالة والسالم ال يبعث للتجمل، بل لدعوة الناس إلى اهللا

 

  المرأةصدر هدي النبي عليه الصالة والسالم في  -٥

ــــارك وتعــــالى ــــا تب ــــا{: قــــال ربن ــــا َي ــــيُّ  أَيـَُّه ــــلْ  النَِّب ــــكَ  ُق ــــكَ  ِألَْزَواِج  َوبـََناِت

 َأنْ  َأْدنَــــــى َذلِـــــكَ  َجَالبِيــــــِبِهنَّ  ِمـــــنْ  َعَلــــــْيِهنَّ  يُـــــْدنِينَ  ْؤِمِنينَ اْلُمــــــ َوِنَســـــاءِ 

  ]٥٩: األحزاب[}  رَِحيًما َغُفورًا اللَّهُ  وََكانَ  يـُْؤَذْينَ  َفَال  يـُْعَرْفنَ 

موضــــــعا، ويـــــا أيهــــــا  ١٣هـــــذه اللفظــــــة فـــــي القــــــرآن فـــــي  )يـــــا أيهـــــا النبــــــي(

والنبـــي أعـــم مـــن الرســـول، فكـــل  .مـــن المائـــدة )٢( موضـــعينفـــي : الرســـول

ــــيس عكــــس ــــي، ول ــــاء، فيناســــب هنــــا أن  .رســــول نب ــــّل مــــن األنبي فالرســــل أق

آالف، وعــــدد  ١٢٤: أقــــّل، وعــــدد األنبيــــاء" يــــا أيهــــا الرســــول"يكــــون قولــــه 

فقــــــط، كمــــــا ورد فــــــي حــــــديث رواه أحمــــــد صــــــححه  ٣١٥: الرســــــل مــــــنهم

  .اني وضعفه األرناؤوط، واهللا أعلماأللب

ــــال ربنــــا) قــــل ألزواجــــك( ــــر، وق ــــا{: فيــــه دعــــوة الزوجــــات إلــــى الخي  أَيـَُّهــــا َي

ـــــــوا الَّـــــــِذينَ  ُفَســـــــُكمْ  قُـــــــوا آَمُن ـــــــيُكمْ  أَنـْ وفـــــــي *  .]٦: التحـــــــريم[}  نَـــــــارًا َوَأْهِل

َقــــظَ  َفَصــــلَّى اللَّْيــــلِ  ِمــــنَ  قَــــامَ  رَُجــــالً  اهللا رَِحــــمَ : "الصــــحيح َــــهُ  َوأَيـْ ، َفَصــــلَّتْ  اْمَرأَت

َـــــتْ  فَـــــِإنَّ  ـــــلِ  ِمـــــنَ  قَاَمـــــتْ  اْمـــــَرأةً  اهللا ورحـــــم. المـــــاء وجههـــــا ِفـــــي َنَضـــــحَ  أَب  اللَّْي
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َما یْعمل من َحِدید أَو خشب على شكل سّن من أَْسَنان اْلمْشط وأطول ِمْنُھ، یسرح )) المدرى((  
  .ِبِھ الّشْعر المتلبد والقرن
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". المــــاء َوْجِهــــهِ  ِفــــي َنَضــــَحتْ  أَبَــــى فَــــِإنْ ، َفَصــــلَّى َزْوَجهــــا وأَيـَْقظَــــتْ  َفَصــــلَّتْ 

ـــي َعـــن) ك حـــب ن د حـــم( ـــوقظ أهلـــه لقيـــام الليـــل *  .هريـــرة أب وكـــان عمـــر ي

ـــــــا ـــــــول ربن ـــــــرأ ق ـــــــرْ {: ويق ـــــــكَ  َوْأُم ـــــــَالةِ  َأْهَل ـــــــطَِبرْ  بِالصَّ ـــــــا َواْص َه : طـــــــه[}  َعَليـْ

١٣٢[.  

ـــــك( ـــــع كلهـــــن مـــــن خديجـــــة عليهـــــا الســـــالم، وهـــــن )وبنات ـــــي أرب ـــــات النب : بن

ـــــراجح ـــــى ال ـــــوم، فاطمـــــة أصـــــغرهّن عل ـــــة، أم كلث ـــــب، رقي ـــــْت . زين وكلهـــــن مات

ــــل النبــــي عــــدا األخيــــرة ــــن الشــــيعة الضــــالة هــــداهم اهللا*  .قب ــــزٌر قليــــل م ، ون

إن الثالثــــــة األول بنــــــات خديجــــــة مــــــن : جــــــاؤوا ببدعــــــة مــــــن القــــــول فقــــــالوا

  .، واهللا المستعان١٦زوجها األول، وهذا من أفرى الفرى

بمـــــا قـــــّرر لهـــــم مـــــن اإلســـــم اإللهـــــي ســـــماهم اهللا تعـــــالى  )ونســـــاء المـــــؤمنين(

 َســــمَّاُكمْ  الّتــــي اللَّــــهِ  بِــــَدْعَوةِ  اْدُعــــوا: "المــــؤمنين، وفــــي الصــــحيح: الســــماوي

 عــــن) ك حــــب ن ت تــــخ حــــم(". اللَّــــهِ  ِعبــــادَ ، ْؤِمنينَ اْلُمــــ ،ْســــِلِمينَ الْــــمُ  :بَهــــا

ـــــن الحـــــارث ـــــى قـــــول مـــــن خـــــالف *  .األشـــــعري الحـــــارث اب فـــــال يلتفـــــت إل

ـــــــة  ـــــــار األلقـــــــاب العلمي ّـــــــاً كـــــــان، وإن كـــــــان يحمـــــــل كب ـــــــاب والســـــــنة أي الكت

التـــــي ال ينفعـــــه يـــــوم ال ينفـــــع مـــــال وال بنـــــون، إال مـــــن أتـــــى اهللا  ١٧الدنيويـــــة

  .بقلب سليم

  : قوالنفيه ) عليهنيدنين (

                                                           
١٦

  .عة أكذب الطوائف وأجھلھا، قالھ شیخ اإلسالم رحمھ هللالشی  
١٧

  .وهللا ال ینظر إلى ألقابكم وال إلى أسمائكم. أو دكتور أو ما شابھ ذلك) فروفسورْ (أستاذ : مثل  
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 ١٨ثغــــــرة تــــــرى ال حتــــــى، خمارهــــــا فــــــوق وتلقيــــــه، رأســــــها فــــــوق تشـــــده -١

 ).عكرمة( نحرها

ــــــــــى، وجههــــــــــا تغطــــــــــي -٢ ــــــــــدة( اليســــــــــرى عينهــــــــــا إال تظهــــــــــر ال حت  َعبي

 .)١٩السلماني

 ٢١القنــــاع ،)والحســــن مســــعود ابــــن( ٢٠الــــرداء: أقاويــــل ٣ فيــــه) َجالَبِيــــَبهنَّ (

قـــال الفقيـــر * . )قطـــرب( ثيابهـــا فـــوق المـــرأة تلبســـه ثـــوب كـــل،  )جبيـــر ابـــن(

  .واهللا أعلم والثالث أحّبها إليّ : العربي

 تغطـــي ثـــوب َوُهـــوَ  ":اْلَمـــْرَأة خمـــار" َوِمْنـــه، ســـتر َمـــا كـــلّ ف: ٢٢الخمـــارأمـــا * 

 َتحـــــت ويـــــديرها رَأســـــه بَهـــــا يُغطـــــي الرجـــــل ِألَن" اْلِعَماَمـــــة" َوِمْنـــــه، رَأســـــَها بِـــــهِ 

: أي) والخمـــــــار اْلُخـــــــف علـــــــى يمســـــــح َكـــــــانَ (: الَحـــــــِديث َوِفـــــــي، الحنـــــــك

  .اْلِعَماَمة

ــــوِ : "فمــــرادف الخمــــار، وفــــي الصــــحيحين: النصــــيفأمــــا *  ــــَرَأةٌ  اطََّلَعــــتِ  َل  اْم

ـــنْ  ـــا َمـــا َلَمـــَألتْ  اَألْرضِ  ِإلَـــى الَجنَّـــةِ  َأْهـــلِ  ِنَســـاءِ  ِم نَـُهَم  َمـــا َوَألَضـــاَءتْ  رِيحـــاً  بـَيـْ

                                                           
١٨

ضع یدیك : فصل لربك وانحْر، أي: قال ربنا. أعلى الصدر: نقرة النحر، والنحر)) الثغرة((  
أفادني بھ شیخنا علي بازمول شیخ معھد اإلرشاد بصولو حفظھ هللا  .على نحرك، كما فسره البعض

  .وذریتھ
١٩

: ، یقال لھالتابعي الكبیرالفقیھ المرادي الكوفي، أحد األعالم، )) عبیدة بن عمرو السلماني((  
أخذ . * ، وال صحبة لھعام فتح مكة بأرض الیمنأسلم عبیدة في . * السلماني نسبة إلى بني سلمان

النخعي، : روى عنھ. وابن مسعود وغیرھما، وبرع في الفقھ، وكان ثبتا في الحدیثعلي : عن
كان عبیدة أحد أصحاب عبد هللا بن مسعود : قال أحمد العجلي. * والشعبي، وابن سیرین، وغیرھم

وكان شریح . * من عبیدة أشد توقیاما رأیت رجال كان : وقال ابن سیرین. * الذین یقرئون ویفتون
  ).٧٢(توفي سنة اثنتین وسبعین . علیھ شيء أرسلھم إلى عبیدةإذا أشكل 

٢٠
من  یستر اْلُجْزء اْألَْعلَىَما یلبس َفوق الثَِّیاب كالجبة والعباءة، َوالثَّْوُب : لھ معانٍ )) الرداء((  

  ).نسیج عریض یرصع بالجوھر وتشده اْلَمْرأَة َبین عاتقھا وكشحیھا(اْلِجْسم َفوق اْإلَِزار، والوشاح 
٢١

  .یستر بِِھ اْلَوْجھَما : أوَما تغطي ِبِھ اْلَمْرأَة َرأسَھا، )) القناع((  
٢٢

َكاَن ُیَصلِّي َعلَى : "أما الُخمرة، فسجادة صغیرة تكفي للوجھ عند السجود، وفي الصحیحین  
  ". الُخْمَرةِ 
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نَـُهَمــــا ــــى َولََنِصــــيُفَها، بـَيـْ ــــرٌ  رَْأِســــَها َعَل ــــنَ  َخيـْ َيا ِم نـْ ــــدُّ ــــا ال ــــا َوَم  ت ق حــــم(". ِفيَه

  .أنس عن) هـ

  : وجهان فيه) يـُْؤَذْينَ  َفالَ  يـُْعَرْفنَ (

 . بالحرية اإلماء من ليعرفن -١

 . بالصيانة المتبرجات من يعرفن -٢

ــــافقون تناولهــــا مــــرت إذا األمــــة كانــــت: قتــــادة قــــال ــــاألذى المن  اهللا فنهــــى، ب

  )تفسير الماردي( .باإلماء يتشبهن أن الحرائر

  .للمعاصي، ال سيما للرخص فلن يؤاخذ بها) غفورا(

ــــــه) رحيمــــــا( ــــــن رحمت ــــــد الضــــــيق: م ــــــرخص عن ــــــه ال ــــــا فــــــي . * جعل ــــــال ربن ق

ـــرَ  اْضـــُطرَّ  َفَمـــنِ {: المحرمـــات األربـــع ـــَال  َعـــادٍ  َوَال  بَـــاغٍ  َغيـْ ـــمَ  َف ـــهِ  ِإْث  اللَّـــهَ  ِإنَّ  َعَلْي

  .]١٧٣: البقرة[}  رَِحيمٌ  َغُفورٌ 

 

  المرأةعجز هدي النبي عليه الصالة والسالم في  -٦

 ِفــــــي تـُْقِبــــــلُ  الَمـــــْرَأةَ  إنّ ": قـــــال رســــــول اهللا عليـــــه الصــــــالة والســــــالم

 أحــــــدكم رأى فــــــإذا، شــــــيطان صــــــورة فــــــي وتُــــــْدِبرُ ، َشــــــْيطانٍ  ُصــــــورَةِ 

ـــــهُ  امـــــرأة ـــــْأتِ  أْعَجَبْت ْلَي ـــــهُ  فـَ ـــــِإن، أْهَل ـــــكَ  َف ـــــا يـَـــــُردُّ  ذِل ـــــي َم ـــــهِ  ِف ". نـَْفِس

  ]وتزيينه ووسوسته الشر إلى دعائه في الشيطان تشبه أنها المراد[

.٢٣َجابر َعن) د م حم(  

                                                           
٢٣

سمرة  إذا أطلق فھو جابر بن عبد هللا األنصاري رضي هللا عنھما، ولیس جابر بن) جابر(  
  .وجابرنا ھذا آخر المكثرین الستة، وهللا أعلم. * رضي هللا عنھما أو جابر بن عتیك رضي هللا عنھ
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 بالشـــيطان الجميلـــة المـــرأة شـــبه. صـــفته فـــي أي) شـــيطان صـــورة فـــي تقبـــل(

ـــــر رؤيتهـــــا أن: يعنـــــي، واإلضـــــالل الوسوســـــة صـــــفة فـــــي  وتقـــــيم، الشـــــهوة تثي

 والعقـــــل، وأســـــبابه جســـــده مـــــن الشـــــهوة لكـــــون للشـــــيطان فنســـــبتها، الهمـــــة

ــــن ــــد والكــــل، المالئكــــة جنــــد م  حــــزب إن أال{، اهللا حــــزب والعقــــل، اهللا جن

 إلــــــى دعائـــــه فـــــي الشــــــيطان تشـــــبه أنهـــــا: فــــــالمراد. * }المفلحـــــون هـــــم اهللا

 ظرفــــــا الشـــــيطان صـــــورة جعـــــل: الطيبـــــي قـــــال* . وتزيينـــــه ووسوســـــته الشـــــر

 إلـــــــى لإلنســـــــان داع إقبالهـــــــا ألن، التجريـــــــد ســـــــبيل علـــــــى مبالغـــــــة إلقبالهـــــــا

  .للشر الداعي كالشيطان،  إليها النظر استراق

 عنـــــد بهــــا فيتعلــــق، القلــــب رائــــد الطـــــرف ألن) شــــيطان صــــورة فــــي وتــــدبر(

 خــــص* . هنالــــك ومــــا، )العجــــز( والــــردف، ٢٤الخصــــر بتأمــــل أيضــــا اإلدبــــار

، الفســــاد إلــــى داعيــــة جهاتهــــا جميــــع مـــن رؤيتهــــا كــــون مــــع وإدبارهــــا إقبالهـــا

 لحصــــول فســــادا أشــــد لكونــــه اإلقبــــال وقــــدم. * أكثــــر فيهمــــا اإلضــــالل ألن

  .به المواجهة

  .استحسانه منه المتعجب رؤية غاية ألن، استحسنها أي) فأعجبته(

ــــــأت( ــــــه فليجــــــامع أي) أهلــــــه فلي ، والزوجــــــة تســــــمى حليلــــــة ألن كــــــل حليلت

حــــالل ، وألن كــــل واحــــد منهمــــا [!]واحــــد مــــن الــــزوجين يحــــّل إزار اآلخــــر 

  .لآلخر

ــــردّ ( ــــا ي ــــه يعكســــه) نفســــه فــــي م ــــي وقــــال* . ويقهــــره ويغلب  وروي: النهايــــة ف

 تحركـــــــت إذا أحـــــــدهم أن إلـــــــى وأرشـــــــدهم. * دالبـــــــر  مـــــــن) بـــــــّرد( بموحـــــــدة

                                                           
٢٤

  .َوسطھ، َوُھَو المستدق َفوق اْلَوِرَكْینِ : من اْإلِْنَسان َواْلَحَیَوان) الخصر(  
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، اللعــــين لوسوســــة ودفعــــا، لقلبــــه وجمعــــا، لهــــا تســــكينا حليلتــــه واقــــع شــــهوته

  .النبوي الطب من وهذا

ـــــورود[ ـــــهالحـــــديث  وهـــــذا] ســـــبب ال ـــــه امـــــرأة رأى لمـــــا قال  فـــــدخل، فأعجبت

  . فذكره، وخرج منها حاجته فقضى، عنها تعالى اهللا رضي زينب على

ــــــو) ٢٣١/  ٤( أحمــــــد أخرجــــــه]: قصــــــة أخــــــرى[ أن ) ٢٠/  ٢( نعــــــيم وأب

 جالســــا وســـلم عليـــه اهللا صـــلى اهللا رســـول كـــان" :قـــال األنمـــاري كبشـــة أبـــا

 كـــان قـــد اهللا رســـول يـــا: فقلنـــا اغتســـل وقـــد خـــرج ثـــم فـــدخل، أصـــحابه فـــي

 فأتيـــت، النســـاء شـــهوة قلبـــي فـــي فوقـــع فالنـــة بـــي مـــرت أجـــل،: قـــال شـــيء؟

أعمــــــالكم  أماثــــــل مــــــن فإنــــــه، فــــــافعلوا فكــــــذلك فأصــــــبتها، أزواجــــــي بعــــــض

  .ثقات كلهم رجاله صحيح وإسناده: قال األلباني ".إتيان الحالل

ــــــــن قــــــــال*  ــــــــي اب ــــــــب حــــــــديث هــــــــذا: العرب ــــــــى غري  جــــــــرى مــــــــا ألن، المعن

، تعــــــالى اهللا إال يعلمــــــه لــــــم اســــــرّ  كــــــان وســــــلم عليــــــه اهللا صــــــلى للمصـــــطفى

ــــق تســــلية نفســــه عــــن فأذاعــــه ــــد. وتعليمــــا للخل ــــا كــــان وق ، شــــهوة وذا آدمي

، المــــرأة رأى حــــين خــــاطره فــــي جــــرى ومــــا. الزلــــة عــــن معصــــوما كــــان لكنــــه

 مـــن نفســـه وجـــد الـــذي وذلـــك. منزلتـــه يـــنقص وال، شـــرعا بـــه يؤاخـــذ ال أمـــر

ـــــالمرأة اإلعجـــــاب ـــــة هـــــي ب ـــــة جبل ـــــم، اآلدمي ـــــأت، بالعصـــــمة غلبهـــــا ث ، فانطف

  . والعفة باالعتصام اآلدمية والشهوة اإلعجاب حق الزوجة من وقضى
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ـــــن قـــــال*  ـــــي اب ـــــه: العرب ـــــى رد وفي ـــــذين الصـــــوفية عل ـــــرون ال ـــــة ي ، الهمـــــة إمات

. فيــــه يضــــرب كجــــدار،  فيهــــا ٢٥نطــــح إذا الرجــــل عنــــد المــــرأة تكــــون حتــــى

  ٢٦.الدين هذا في ليست والرهبانية

  

  المرأةخروج هدي النبي عليه الصالة والسالم في  -٧

 َعــــــْورَةٌ  الَمــــــْرَأةُ ": قــــــال رســــــول اهللا عليــــــه الصــــــالة والســــــالم .١

ـــــِإَذا ـــــتِ  َف ـــــَرفـََها َخَرَج ـــــْيطَانُ  اْسَتْش : االستشـــــراف أصـــــل[". الشَّ

 ]للنظر الرأس ورفع الحاجب فوق الكف وضع

         

.٢٧مسعود ابن عن) ت(  

ــــن، الصــــفة بهــــذه موصــــوفة هــــي: أي) عــــورة المــــرأة( ــــه صــــفته هــــذه وم  فحق

: والعـــــورة. * للرجـــــل وظهورهـــــا تبرزهـــــا يســـــتقبح أنـــــه: والمعنـــــى. * يســـــتر أن

ـــ. منـــه يســـتحي مـــا وكـــل، اإلنســـان ســـوأة  فـــي االســـتتار وجـــوب عـــن بهـــا ىكّن

ــــال. * حقهــــا ــــن ق ــــال: الكمــــال اب ــــى حاجــــة ف ــــر هــــو: يقــــال أن إل ــــى خب  بمعن

 وقـــــال. * منـــــه يتخـــــوف خلـــــل كـــــل والعـــــورة: الصـــــحاح فـــــي قـــــال. * األمـــــر

 وهــــو العــــار مــــن وأصــــلها، إظهــــاره مــــن يســــتحى مــــا كــــل العــــورة: القاضــــي

  .المذمة

  .خدرها من) خرجت فإذا(

                                                           
٢٥

  .ھذا أصل معناه. ضربھ بقرنھ) نطح(  
٢٦

ًة اْبَتَدُعوَھا َما َكَتْبَناَھا َعلَْیِھْم {: قال ربنا     ]٢٧: الحدید[} َوَرْھَباِنیَّ
٢٧

  .یقال لھ ابن أم عبد أیضا، وھي أمھ، وقد مضى ترجمتھ فجدْد بھ عھداً، وال تغفل أبداً   
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 الحاجـــــب فـــــوق الكـــــف وضـــــع: االستشـــــراف أصـــــل) الشـــــيطان استشـــــرفها(

  :تفاسير هفيو *  .للنظر الرأس ورفع

  .ليغويها إليها البصر رفع -١

 .الفتنة في كالهما أو أحدهما فيوقع بها يغوي -٢

 أهــــل أن بمعنــــى، التشــــبيه علــــى بــــه ســــماه، اإلنــــس شــــيطان: المـــراد -٣

. نحوهــــــــــــا بأبصــــــــــــارهم طمحــــــــــــوا، بــــــــــــارزة رأوهــــــــــــا إذا الفســــــــــــق

 فــــي أشــــرب لمــــا الشــــيطان إلــــى أســــند لكــــن، فعلهــــم واالستشــــراف

 وكونـــــه وتســـــويله بإغوائـــــه فعلـــــوا مـــــا ففعلـــــوا، الفجـــــور مـــــن قلـــــوبهم

 .القاضي ذكره، عليه الباعث

 والمعنــــــــى! المقصــــــــود عــــــــن خــــــــارج كلــــــــه هــــــــذا: الطيبــــــــي وقــــــــال -٤

 فيهــــا الشــــيطان يطمــــع لــــم، خــــدرها فــــي دامــــت مــــا أنهــــا: المتبــــادر

 ٢٨حبائلـــه ألنهـــا، وأطمـــع طمـــع، خرجـــت فـــإذا. النـــاس إغـــواء وفـــي

 . ٢٩فخوخه وأعظم

فــــــي (احتــــــرق : ، أو شــــــاط)عــــــن الرحمــــــة(بُعــــــد : مــــــن شــــــطن) الشــــــيطان(

كمــــا رجحــــه الطيبــــي، (شــــيطان الجــــن : واختلــــف هــــل المــــراد هنــــا*  ).النــــار

ــــــس )وهــــــو الظــــــاهر ــــــا). كمــــــا ذكــــــر القاضــــــي(، أو شــــــيطان اإلن : وقــــــال ربن

نْـــــسِ  َشـــــَياِطينَ  َعـــــُدو�ا نَبِـــــيٍّ  ِلُكـــــلِّ  َجَعْلنَـــــا وََكـــــَذِلكَ { : األنعـــــام[}  َواْلِجـــــنِّ  اْإلِ

١١٢[.  

                                                           
٢٨

: ضعیفوفي حدیث . * أَسَبابھ: وحبائل اْلَمْوت. * المصیدة: أحبول: جمع حبالة) حبائل(  
ْیَطانِ " َساُء ُحَبالَُة الشَّ َباُب ُشْعَبٌة ِمَن الُجُنوِن، َوالنِّ َعن زید بن ) الخرائطي ِفي اعتالل اْلقُلُوب". (الشَّ

  .خالد الجھني
٢٩

َباع، ) الفخ(   ُیور َوالسِّ   .فخاخ وفخوخ) ج(مصیدة یصاد بَھا الطُّ
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ـــــــال] درجـــــــة الحـــــــديث[ ـــــــب حســـــــن: )ت( ق ـــــــي ورواه. * غري : وزاد الطبران

: الهيثمـــــي قـــــال، "بيتهـــــا قعـــــر فـــــي وهـــــي اهللا مـــــن يكـــــون مـــــا أقـــــرب وإنهـــــا"

  .حبان ابن أيضا ورواه. * موثقون رجاله

 

 إمـــــاء تمنعـــــوا ال": قـــــال رســـــول اهللا عليـــــه الصـــــالة والســـــالم .٢

 ". تفالت وهن ليخرجن ولكن، اهللا مساجد اهللا

.٣٠هريرة أبي عن) د حم(  

 نهـــــي علـــــة إلـــــى إيمـــــاء، النســـــاء دون اإلمـــــاء وذكـــــر. أمـــــة جمـــــع) اهللا إمـــــاء(

 الفقهــــاء مــــن كثيــــر قوفــــرّ *  .بالــــذوق يعــــرف، للعبــــادة خــــروجهن عــــن المنـــع

 ممــــا عــــرت إذا ألنهــــا، نظــــر وفيــــه. وغيرهــــا الشــــابة بــــين وغيــــرهم المالكيــــة

ــــــت ذكــــــر ــــــك كــــــان إذا ســــــيما وال، عليهــــــا األمــــــن حصــــــل مســــــتترة وكان  ذل

  .بالليل

ـــــالجمع عنـــــه عبـــــر، الحـــــرام المســـــجد أراد: الشـــــافعي قـــــال) اهللا مســـــاجد(  ب

: بخبــــر غيــــره وأيــــده* . ـاهــــ. الحــــج فــــرض إقامــــة مــــن يمــــنعن فــــال، للتعظــــيم

 مســــــجد يــــــراد أن باحتمــــــال واعتــــــرض، "اهللا مســــــجد اهللا إمــــــاء تمنعــــــوا ال"

 المـــراد كـــان فـــإن. فيـــه تأييـــد فـــال، الحـــرم ال، وســـلم عليـــه اهللا صـــلى النبـــي

 بشـــــرط. حليـــــل ذات المـــــرأة كانـــــت إذا، للتنزيـــــه فـــــالنهي المســـــاجد مطلـــــق

ــــــة تكــــــون ال أن  وال، صــــــوتها يســــــمع جالجــــــل ذات وال، متزينــــــة وال، متطيب

                                                           
٣٠

َ  اْدعُ : "أنھ قال للمصطفى علیھ الصالة والسالم: من فضائلھ    َعْبُدك اللَُّھمَّ ": َفَقالَ ، "َوِألُمِّي لِي هللاَّ
ھُ  ھریرة أبو   .حسن) خد". (الناس إلى أَِحبَُّھما وأُمُّ



 
 

٢٤ 
 

. بهـــــا يفتــــتن ممــــن شــــابة نحــــو وال، بالرجــــال مختلطــــة وال، ٣١فــــاخرة ثيــــاب

  .النووي ذكره. الشروط وجدت إذا المنع حرم، خلية كانت فإن

  . الريح متغيرة كانت إذا، تفلة امرأة: يقال. متطيبات غير) تفالت(

  .تطيب لم إذا، تفلة امرأة: يقال. الرائحة سوء التفل: المعالم وفي

، زينـــب عـــن مســـلم روايـــة فـــي كمـــا التطيـــب عـــن ونهـــين، بـــذلك أمـــرن وإنمـــا

ــــــئال ــــــبهن الرجــــــال يحــــــركن ل ــــــب ويلحــــــق. * بطي ــــــي مــــــا بالطي ــــــاه ف  مــــــن معن

ــــــداعي المحركــــــات ــــــذي والتحلــــــي، الملــــــبس كحســــــن،  الشــــــهوة ل  يظهــــــر ال

 .ةالفاخر  والزينة، ٣٢أثره

 فغضـــــب: قـــــال. لـــــنمعهن إنـــــا: عمـــــر البـــــن ســـــالم قـــــالف] قصـــــة الحـــــديث[

 وســــــلم عليــــــه اهللا صــــــلى اهللا رســــــول عــــــن أحــــــدثك: وقــــــال شــــــديدا غضــــــبا

  ! ؟"لنمنعهن إنا" فتقول

ـــــن الحـــــافظ جـــــزموالحـــــديث  ـــــه رجـــــب اب ـــــي بكون ـــــه، الصـــــحيحين ف : وعبارت

  .لكن بدون الجملة األخيرة. عليه الشيخان اتفق

 

 صـــــالة تقبـــــل ال": قــــال رســـــول اهللا عليـــــه الصـــــالة والســـــالم .٣

 فـَتَـْغَتِســـــــلَ  تـَْرِجـــــــعَ  َحتَّـــــــى الَمْســـــــِجدِ  لهـــــــذاتطّيبـــــــْت  المـــــــرأة

 ". اْلَجَنابَةِ  ِمنَ  ُغْسَلَها

.٣٣هريرة أبي عن) د(  

                                                           
٣١

اْسَتعیُنوا على النِّساِء بالُعْري، فإنَّ إْحَداُھنَّ إِذا كُثَرْت ِثیاُبھا وأْحَسَنْت : "ضعیف جداوفي حدیث   
  .أنسعن ) عد". (ِزیَنَتھا أْعَجَبھا الُخُروجُ 

٣٢
  .وهللا أعلم وعلمھ أتم. تحمیر الشفة، فھو حرام إذا خرجْت من بیتھا: ومن ذلك 
٣٣

  .، فإن الھّر مذكر"أبي ھریرة"أحب إلیھ من " أبا ھر"أن : یعني. المذكر أحب ألي: یقال أنھ قال  
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ـــــنْ ] قصـــــة الحـــــديث[ ـــــي َع ـــــَرةَ  أَِب ـــــالَ  ُهَريـْ ـــــهُ : َق ـــــَرَأةٌ  َلِقَيْت ـــــدَ  اْم ـــــا َوَج َه ـــــحَ  ِمنـْ  رِي

ـــــبِ  َفُح، الطِّي ـــــنـْ ـــــَذْيِلَها يـَ ـــــالَ  ،٣٤ِإْعَصـــــارٌ  َوِل َق ـــــا: فـَ ـــــةَ  َي ـــــتِ ! اْلَجبَّـــــارِ  َأَم ـــــنَ  ِجْئ  ِم

ـــــتْ  !اْلَمْســـــِجِد؟ ـــــمْ : قَاَل ـــــالَ . نـََع ـــــهُ : َق ـــــِت؟ َوَل ـــــتْ  َتطَيَّْب ـــــمْ : قَاَل ـــــالَ . نـََع  ِإنِّـــــي: َق

  .، فذكرهيـَُقولُ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اهللاُ  َصلَّى اْلَقاِسمِ  أَبَا ِحبِّي َسِمْعتُ 

 ألن ضــــعف؛ إســــناده فــــي الحــــديث: "قــــال الشــــيخ العبــــاد) صــــالة ال تقبــــل(

 لهـــا، عقوبـــة ذلـــك أن علـــى يحمـــل فإنـــه صـــح ولـــو فيـــه، مـــتكلم هـــو مـــن فيـــه

 أجرهــــا تحـــرم وأنهـــا صـــلتها التـــي الصــــالة تلـــك علـــى تثـــاب ال أنهـــا: بمعنـــى

ـــواب تحصـــل أن أجـــل مـــن جـــاءت إنمـــا وهـــي ،وثوابهـــا ، اإلثـــم فحصـــلت الث

 وقـــــد*  .صـــــلتها التـــــي الصـــــالة تلـــــك علـــــى األجـــــر تحصـــــيل عليهـــــا وفـــــات

 بــــــأن وصــــــف الــــــذي أن: تقبــــــل ال الصــــــالة كــــــون مــــــن يلــــــزم ال أنــــــه ذكرنــــــا

 أن بيــــان فيــــه هــــذا وإنمــــا. الصــــالة أدى قــــد فهــــو. يعيــــدها، تقبــــل ال صــــالته

  ".واقترفه ارتكبه الذي الذنب هذا بسبب الثواب من حرمانه فيه هذا

ـــــة مـــــن ســـــلهاغ( ـــــة مـــــن كغســـــلها أي) الجناب ـــــأن: القـــــارىء قـــــال. * الجناب  ب

 عنهـــــا ليـــــزول، بـــــدنها جميـــــع تطيبـــــت كانـــــت إن بالمـــــاء بـــــدنها جميـــــع يعـــــم

ـــــب ـــــك فتغســـــل مخصوصـــــا موضـــــعا أصـــــاب إذا وأمـــــا. الطي . * الموضـــــع ذل

 كلتـــــا فـــــي االغتســـــال علـــــى يـــــدل الحـــــديث ظـــــاهر: قلـــــت: قــــال الصـــــديقي

  .أعلم واهللا، الصورتين

غســــل كمــــال، وغســــل : والغســــل مــــن الجنابــــة كيفيتــــان: قــــال الفقيــــر العربــــي

 أنْ  َيْكِفيــــكِ  ِإنََّمــــا: "الثــــاني حــــديث أم المــــؤمنين أم ســــلمة ودليــــل. * إجــــزاء

                                                           
٣٤

َماء) اإلعصار(   ة وتثیر اْلُغَبار وترتفع كالعمود إِلَى السَّ اد ھنا كما قال والمر. * ریح تھب ِبشدَّ
  .اإلعصار ھو الغبار): د(
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 َجَســـِدكِ  ســـائِرِ  علـــى تُِفيِضـــي ثـــمَّ  مـــاءٍ  ِمـــنْ  َحثَيـــاتٍ  ثـــالثَ  رَأِســـكِ  علـــى َتْحِثـــي

 .صحيح) ٤ حم(". َطُهْرتِ  قدْ  أْنتِ  فَِإذا الَماءِ  منَ 

ــــــال] درجــــــة الحــــــديث[ ــــــي: المنــــــذري ق  اهللا عبيــــــد بــــــن عاصــــــم إســــــناده ف

وصـــــححه األلبـــــاني : قـــــال الفقيـــــر العربـــــي). * بحديثـــــه يحـــــتج وال( العمـــــري

فــــي صــــحيح الجــــامع، وعاصــــم العمــــري ضــــعيف كمــــا فــــي التقريــــب، وقــــال 

مــــــن : ، وقــــــد عرفــــــت قــــــول البخــــــاري)منكــــــر الحــــــديث(: البخــــــاري وغيــــــره

واإلشــــكال أننــــي لــــم . * فــــال يحــــتّج بحديثــــه" منكــــر الحــــديث"قلــــت فيــــه 

ـــــي  ـــــاب األم مـــــن صـــــحيح أب ـــــن ضـــــعيفه، أجـــــد الحـــــديث فـــــي كت داود وال م

   .فاهللا أعلم وعلمه أتم

 

ـــــه الصـــــالة والســـــالم .٤ ـــــتَـْعَطَرتِ  ِإذا": قـــــال رســـــول اهللا علي  اْس

 ". زانية فهي، ريحها لَِيِجُدوا الَقْومِ  على َفَمرَّتْ  الَمرأةُ 

.٣٥موسى أبي عن) ٣(  

ـــــدنها فـــــي ريحـــــه الظـــــاهر الطيـــــب: أي العطـــــر اســـــتعملت) اســـــتعطرت(  أو ب

، واهللا فــــإذا لــــم تكــــن الرائحــــة فــــال بــــأس: قــــال الفقيــــر العربــــي*  .ملبوســــها

ــــا الرَِّجــــالِ  ِطيــــبَ  ِإنَّ ! َأالَ : "وفــــي الصــــحيح. أعلــــم ــــمْ  رِيُحــــهُ  َظَهــــرَ  َم ــــرْ  َوَل  َيْظَه

ُـــهُ  ـــا النَِّســـاءِ  ِطيـــبَ  ِإنَّ ! َأالَ . َلْون ـــرَ  َم ُـــهُ  َظَه ـــمْ  َلْون ـــن) د(". رِيُحـــهُ  َيْظَهـــرْ  َوَل ـــي َع  أب

  .هريرة

                                                           
٣٥

عبد هللا بن قیس، أرسلھ المصطفى علیھ الصالة والسالم إلى : األشعري الیمني) أبو موسى(  
یسرا وال تعسرا، وبشرا وال : "صنعاء الیمن ثم أتبعھ معاذ بن جبل إلى عدن الیمن، وقال لھما

  .أو كما قال" تنفرا
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  .بها ليمروا طريقهم في قعودها: بالرجال مرورها ومثل) فمّرت(

ـــــْومٌ  َيْســـــَخرْ  َال {: ، كمـــــا قـــــال ربنـــــاالرجـــــال) القـــــوم( ـــــْومٍ  ِمـــــنْ  قـَ  َأنْ  َعَســـــى قـَ

ًرا َيُكونُوا ُهمْ  َخيـْ   ]١١: الحجرات[}  ِنَساءٍ  ِمنْ  ِنَساءٌ  َوَال ، ِمنـْ

هــــــــي الم  أو: قــــــــال الفقيــــــــر العربــــــــي*  .يشــــــــموا أن ألجــــــــل أي) ليجــــــــدوا(

ــــتَ  ِإنَّــــكَ {: كمــــا فــــي قــــال موســــىالعاقبــــة،   ْي ــــْونَ  آتـَ ــــَألَهُ  ِفْرَع ــــةً  َوَم ــــَواًال  زِيَن  َوَأْم

ـــــــي ـــــــاةِ  ِف َيا اْلَحَي نـْ ـــــــدُّ ـــــــا ال ـــــــنْ  لُِيِضـــــــلُّوا رَبـََّن ـــــــِبيِلكَ  َع ـــــــونس[}  َس : أي ]٨٨: ي

مــــرْت علــــى القــــوم فيجــــدوا ريحهــــا، : وهنــــا. أعطيــــتهم فيضــــلوا عــــن ســــبيلك

  .واهللا أعلم وعلمه أتم .وإن كانْت لم تقصد ذلك

، أســـــبابه فـــــي ســـــاعية، للزنـــــا متعرضـــــة ذلـــــك بســـــبب هـــــي أي) زانيـــــة فهـــــي(

ــــة ــــى داعي ــــة لــــذلك فســــميت، طالبــــه إل  قلمــــا الرجــــال ومجــــامع. اً مجــــاز  زاني

ـــه فـــي ممـــن تخلـــو  غلبـــت فربمـــا. التعطـــر مـــع ســـيما، لهـــن ٣٦شـــبق شـــدة قلب

  . الحقيقي الزنا فوقع، العزم وصمم، الشهوة

زنـــــا يوجـــــب الحـــــّد، وزنـــــا ال يوجـــــب : والزنـــــى نوعـــــان: قـــــال الفقيـــــر العربـــــي

 آَدمَ  ابْــــنِ  َعلَـــى ُكتِـــبَ : "ففـــي مســـلم. الحـــد وهـــو زنـــا الجـــوارح غيـــر الفـــرج

نَـــانِ ، َمَحالَـــةَ  الَ  ذلــــك مـــدرك الزِّنَـــا ِمـــنَ  َنِصـــيُبهُ   َواُألُذنَــــانِ ، النَّظَـــرُ  زِنَاُهِمـــا فَاْلَعيـْ

: فـــي روايـــة( الْـــَبْطشُ  زِنَاَهـــا َواْليَـــدُ ، اْلَكـــَالمُ  زِنَـــاهُ  اللَِّســـانُ وَ ، اِالْســـِتماعُ  زِنَاُهَمـــا

ــــا َوالرِّْجــــلُ ، )اللمــــس ــــا زِنَاَه ــــبُ ، الُخَط ــــَوى َواْلَقْل ــــك َوُيَصــــدِّقُ ، َويـََتَمنَّــــى يـَْه  ذل

  .هريرة أبي عن) م(". يكذبه وأ الفرجُ 
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إذا قام َذَكر الرجل، ذھب ثلثا : وفي اإلحیاء. * اشتدت َشْھَوتھ لْألُْنَثى: انالّذكر من اْلَحَیوَ ) شبق(  
  ".نفائس الدرر والحكم"ذكره شیخنا نور الدین البنجري المكي في كتابھ !) أكرمكم هللا. (عقلھ
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  غيبة الزوجهدي النبي عليه الصالة والسالم في  -٨

ــــه الصــــالة والســــالم ــــال رســــول اهللا علي ــــةٌ ": ق ُهمْ  َتســــألْ  َال  ثالََث ــــنـْ : َع

 َعْبــــدٌ  أوْ  وأَمــــةٌ ، عاِصــــياً  ومــــاتَ  ِإماَمــــهُ  وَعَصــــى الَجماَعــــةَ  فــــاَرقَ  رَُجــــلٌ 

َهــــا غــــابَ  واْمـــــَرأةٌ ، َفمــــاتَ  َســــّيِدهِ  ِمــــنْ  أبــــقَ   َكفاهـــــا وقــــدْ  َزْوجَهــــا َعنـْ

نْياُمؤنة  ُهمْ  َتْسألْ  َفال بـَْعَدهُ  )وتمّرجتْ ( فـََتبَـرََّجتْ  الدُّ  ". َعنـْ

.٣٧عبيد بن فضالة عن) هب ك طب ع خد(  

  .الهالكين من فإنهم أي) عنهم تسأل ال(

ـــــــه) فـــــــارق رجـــــــل( ـــــــاده ولســـــــانه بقلب  وخـــــــص. * ولســـــــانه ببدنـــــــه أو، واعتق

ـــــذكر "الرجـــــل" ـــــة وأصـــــالته لشـــــرفه بال ـــــه األحكـــــام دوران وغلب  فـــــاألنثى، علي

ـــــــه ـــــــن مثل  َشـــــــقاِئقُ  النِّســـــــاءُ  إنّمـــــــا: "ففـــــــي الصـــــــحيح*  .الحكـــــــم حيـــــــث م

  .أنس عن) البزار( عائشة عن) ت د حم(". الرِّجالِ 

  .المسلمين جماعة وهم، المعهودين) الجماعة(

 والممتنعـــــين لنـــــا المتعرضـــــين كـــــالخوارج بدعـــــة بنحـــــو إمـــــا) إمامـــــه وعصـــــى(

ــــة أو، بغــــي بنحــــو وإمــــا، عليــــه المقــــاتلين علــــيهم الحــــق إقامــــة مــــن  أو، حراب

 تســــأل ال هــــؤالء فكــــل، الفــــرائض فــــي الجماعــــة إظهــــار عــــدم أو، ٣٨صــــيال

  .دمائهم لحل عنهم

  .جاهلية ميتة فميتته) عاصيا ومات(

                                                           
٣٧

األنصاري األوسي، شھد أحدا وبایع تحت الشجرة، ثم نزل دمشق وولي ) فضالة بن عبید(  
 علیھ هللا صلى هللا رسول إن: قال؟ فالبلد أمیر وأنت شعثا أراك لي ما: و الذي قیل لھوھ. * قضاءھا

 رسول إن: قال؟ فحافیا أراك لي ما: فقال حافیا،الرجل  ورآه. اإلرفاه من كثیر عن ینھانا كان وسلم
  .صحیحة األلباني: أنظر .صحیح إسنادب) د ن(. أحیانا نحتفي أن أمرنا وسلم علیھ هللا صلى هللا
٣٨

  .َسَطا َعلَْیِھ لیقھره: َعلَْیِھ صوال وصوالنا) صال(  
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ـــق( ـــه تغيـــب: أي ســـيدته أو) ســـيده مـــن أب *  .قريبـــا كـــان وإن، محـــل فـــي عن

ـــــةٌ : "وفـــــي الصـــــحيح ـــــمْ  َصـــــالَتـُُهمْ  ُتجـــــاِوزُ  َال  ثالث ـــــدُ : آذانـَُه ـــــقُ  الَعْب  َحتَّـــــى اآلِب

َهـــــــا وَزْوُجهـــــــا باتَـــــــتْ  واْمـــــــَرأةٌ ، يـَْرِجـــــــعَ  ـــــــْومٍ  وِإمـــــــامُ ، ســـــــاِخطٌ  َعَليـْ  لَـــــــهُ  وُهـــــــمْ  قـَ

  .أمامة أبي َعن) ت(". كارُِهونَ 

  .عاصيا يموت فإنه) فمات(

 النســـــاء أعظـــــم: "ضـــــعيفوفـــــي حـــــديث . * الثقـــــل: المؤنـــــة )الـــــدنيا مؤونـــــة(

  .عائشة عن) هب ك حم(". مؤنة أيسرهن بركة

ـــــي الفـــــيض) جـــــتفتبرّ ( ـــــيش( ، وهـــــو تصـــــحيف"فتزوجـــــت": وف ، )بعـــــد التفت

  .واهللا أعلم

  : أوجه ٥ هوفي} اُألوَلى اْلَجاِهِليَّةِ  تـَبَـرُّجَ  تـَبَـرَّْجنَ  َوالَ {: قال ربنا

 . )نجيح أبي ابن قاله( التبختر -١

 قالــــــه( ذلــــــك عـــــن فنهــــــاهن،  وتغــــــنج تكســـــرٍ  مشــــــية لهــــــن كانـــــت -٢

 ).قتادة

ـــه( التبـــرج هـــو فـــذلك،  الرجـــل يـــدي بـــين تمشـــي المـــرأة كانـــت -٣  قال

 .)مجاهد

 وعنقهــــا قالئــــدها ليــــواري تشــــده وال رأســــها علــــى الخمــــار تلقــــي أن -٤

 قـــــال( التبـــــرج هـــــو فـــــذلك،  منهـــــا كلـــــه ذلـــــك ويبـــــدو،  وقرطهـــــا

 . )حيان بن مقاتل

ـــــب( محاســـــنها مـــــن تبـــــدي أن -٥  عليهـــــا اهللا أوجـــــب مـــــا) أمـــــام األجان

 ).النقاش( ستره
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  . فيها السعة وهو" العين برج" من وأصله

ـــــا  ـــــول ربن ـــــي ق ـــــال المـــــاوردي ف ـــــرَ {وق ـــــاتِ  َغيـْ ـــــةٍ  ُمَتبَـرَِّج ـــــرج: "}ِبزِيَن  أن: والتب

  ".إليها النظر يستدعي ما زينتها من تظهر

 تــــْذهب َتركَهــــا": الدَّابـَّـــة أمــــرج"يقــــال . خرجــــْت حيــــث شــــاءت )جــــتوتمرّ (

ــــــــثُ  وهــــــــذه اللفظــــــــة إنمــــــــا رواهــــــــا البخــــــــاري فــــــــي األدب، *  .َشــــــــاَءت َحْي

  ".فخانته: "وفي لفظ. وصححه األلباني

 .الحكم بيان ومزيدُ  العلمِ  دُ يتأك ثانيا هذكرُ ) عنهم تسأل فال(

 وأقــــره، علــــة لــــه أعلــــم وال شــــرطهما علــــى: الحــــاكم قــــال] درجــــة الحــــديث[

  .ثقات رجاله: وقال الذهبي

 

الصـــــبر علــــــى فــــــي عليــــــه الصـــــالة والســـــالم هـــــدي النبـــــي  -٩

  موت األوالد

 َلهـــــا مـــــاتَ  اْمـــــَرأةٍ  أيَُّمـــــا": قـــــال رســـــول اهللا عليـــــه الصـــــالة والســـــالم

 ". النَّارِ  ِمنَ  ِحَجابا َلها ُكنَّ ،  دِ الول ِمنَ  ثالثَةٌ 

.٣٩سعيد أبي َعن) خَ (  

                                                           
٣٩

سعد بن مالك بن سنان، األنصاري الخزرجي، فقیھ نبیل من أصحاب : الخدري) أبو سعید(   
ا: روى البخاري عنھ قال. وھو الذي أنكر على مروان یوم العید أمام الناس. * الشجرة  أََتْیَنا لَمَّ
ْلِت، ْبنُ  َكِثیرُ  َبَناهُ ِمْنَبرٌ  إَِذا الُمَصلَّى  ِبَثْوِبِھ، َفَجَبْذتُ  ُیَصلَِّي، أَنْ  َقْبلَ  َیْرَتِقَیھُ  أَنْ  ُیِریدُ  َمْرَوانُ  َفإَِذا الصَّ
الَةِ  َقْبلَ  َفَخَطبَ  َفاْرَتَفَع، َفَجَبَذِني، ْرُتمْ : لَھُ  َفقُْلتُ  ،»الصَّ ! َتْعلَمُ  َما َذَھبَ  َقدْ ، َسِعیدٍ  أََبا: َفَقالَ  !َوهللاَِّ  َغیَّ

ا َخْیرٌ  َوهللاَِّ  أَْعلَمُ  َما: َفقُْلتُ    .أَْعَلمُ  الَ  ِممَّ
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 َمــــــا: تـََعــــــالى اهللا يـَُقــــــولُ : "وفــــــي البخــــــاري. * وكــــــذا الرجــــــل )أيمــــــا امــــــرأة(

ـــــِدي ـــــِدي ْؤِمنِ اْلُمـــــ ِلَعْب ـــــِفيَّهُ  قـََبْضـــــتُ  ِإَذا َجـــــَزاءٌ  ِعْن ـــــلِ  ِمـــــنْ  َص َيا َأْه نـْ  ثُـــــمَّ ، الـــــدُّ

  .هريرة أبي َعن) خَ  حم(". الَجنَّةَ  ِإالَّ ، اْحَتَسَبهُ 

. * الكثــــرة مراتــــب أول ألنهــــا الثالثــــة وخــــص ."ثــــالث": روايــــة وفــــي) ثالثــــة(

: قـــــــال ؟واثنـــــــان: امـــــــرأة قالـــــــت: نفســـــــه البخـــــــاري عنـــــــد الحـــــــديث وتمـــــــام

 ينـــــزل أن يبعـــــد وال. * حـــــاال بـــــه إليـــــه أوحـــــى وكأنـــــه، لفظـــــه هـــــذا". واثنـــــان"

ــــه ــــوحي علي ــــن أســــرع فــــي ال ــــم عنــــده كــــان أو، عــــين طرفــــة م ــــه عل  لكــــن، ب

ــــيهم أشــــفق ــــ أن عل ــــم ســــئل فلمــــا، وايتكل ــــد يكــــن ل قــــال . * الجــــواب مــــن ب

ـــــــاوي ـــــــواب حصـــــــول وظـــــــاهره: المن ـــــــم وإن: الموعـــــــود الث ـــــــه ل ! صـــــــبر يقارب

ـــر بـــه ويصـــرح ـــه مـــات مـــن: "الطبرانـــي خب  لـــم أو ســـلم، أنثـــى أو ذكـــر ولـــد ل

ــــم أو رضــــي، يســــلم ــــم أو صــــبر، يــــرض ل ــــم، يصــــبر ل ــــه يكــــن ل ــــواب ل  دون ث

 )فضـــعيف خالـــد بـــن عمـــرو إال ثقـــات رجالـــه: الهيثمـــي قـــاللكـــن ". (الجنـــة

ـــــي*  ـــــر العرب ـــــال الفقي ـــــت فـــــي حـــــديث الســـــقط اشـــــتراط اإلحتســـــاب: ق : ثب

ــــــي َوالَّــــــِذي" ــــــْقطَ  ِإنَّ ، بِيَــــــِدهِ  نـَْفِس ــــــرُّ  السِّ ــــــَررِهِ  ُأمَّــــــهُ  لََيُج ــــــى ِبَس  ِإَذا، الَجنَّــــــةِ  ِإَل

ـــــاَلى اهللا إنّ : "وفـــــي الصـــــحيح*  .معـــــاذ َعـــــن) هــــــ(". اْحَتَســـــَبْتهُ  َع  يـَْرَضـــــى َال  تـَ

ــــــِدهِ  ، واْحَتَســــــبَ  َفَصــــــبَـرَ ، اَألْرضِ  أْهــــــلِ  مــــــنْ  ِبَصــــــِفيِّهِ  َذَهــــــبَ  ِإذا المــــــْؤِمنِ  ِلَعْب

  .عمرو اْبن َعن) ن(". الَجّنةِ  دونَ  بَِثوابٍ 

ــــــدة* [ ــــــاني]: فائ ــــــي األدب وحســــــنه األلب ــــــال: روى البخــــــاري ف  محمــــــود ق

 أظنـــــه وأنـــــا: قـــــال. لقـــــال، "وواحـــــد" قلـــــتم لـــــو أرى، واهللا: لجـــــابر لبيـــــد بـــــن

  .واهللا
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ـــــالوَ ( ـــــذكر يشـــــمل، بفتحتـــــين) دَل ـــــد بمعنـــــى المولـــــود( واألنثـــــى ال ) فـــــإن الول

 :آخـــــر صـــــحيح حــــديث فيـــــه لكــــن، الســـــقط ويخــــرج. * والجمـــــع والمفــــرد

ـــــــْقطَ  ِإنَّ ، بَِيـــــــِدهِ  نـَْفِســـــــي َوالَّـــــــِذي"  ِإَذا الَجنَّـــــــةِ  ِإلَـــــــى ِبَســـــــَررِهِ  ُأمَّـــــــهُ  لََيُجـــــــرُّ  السِّ

ــــَراِغمُ  الســــْقطَ  إنَّ : "ضــــعيفوفــــي حــــديث *  .معــــاذ َعــــن) هـــــ(". اْحَتَســــَبْتهُ   لَيُـ

ــــواهُ  َدَخــــلَ  ِإذا رَبَّــــهُ  ٤٠)يحــــاجّ ( ــــالُ  النَّــــارَ  أَب ــــْقط أيُّهــــا: فـَُيق ــــ السِّ ، رَبـَّـــهُ  َراِغمُ اْلُم

 عــــن) هـــــ(". الجّنــــة يُــــْدِخَلُهما َحّتــــى ِبَســــَررِهِ  فـََيُجرُُّهمــــا! الَجنَّــــةَ  أبـََويْــــكَ  أْدِخــــلْ 

  .علي

  . النسمة أو النفس باعتبار ثوأنّ ، "كانوا": رواية في) نَّ كُ (

 َأنَّ  عنـــــه اهللا رضـــــي هريـــــرة أبـــــى عـــــن األدبوروى البخـــــاري فـــــي ) حجابـــــا(

ـــَرَأةً  ـــتِ  اْم ـــيَّ  أََت ـــهِ  اهللاُ  َصـــلَّى النَِّب ـــتِ  ِبَصـــِبيٍّ  َوَســـلَّمَ  َعَلْي ـــهُ  اللَّـــهَ  ادْعُ : فـََقاَل ـــدْ ، َل  فـََق

ــــــتُ  ْن َــــــةً  َدفـَ ــــــالَ ، َثَالث َق ــــــنَ  َشــــــِديدٍ  ِبِحَظــــــارٍ  اْحَتَظــــــْرتِ : (فـَ صــــــححه . )النــــــار ِم

  .األلباني

ـــــــار مـــــــن حجابـــــــا( ـــــــأمور أخـــــــرى) الن ففـــــــي . * ويحصـــــــل هـــــــذا الحجـــــــاب ب

 َوَســــَقاُهنَّ  َوَأْطَعَمُهــــنَّ ، َعَلــــْيِهنَّ  َفَصــــبَـرَ  بـََنــــاتٍ  ثَــــَالثُ  لَــــهُ  َكــــانَ  َمــــنْ : "الصــــحيح

ـــهُ  ُكـــنَّ ،  ِجَدتِـــهِ  ِمـــنْ  وََكَســـاُهنَّ  ـــْومَ  النَّـــارِ  ِمـــنَ  ِحَجابـــاً  َل  عـــن) هــــ حـــم(". اْلِقَياَمـــةِ  يـَ

 لَـــــهُ  َكـــــانَ ،  َأِخيـــــهِ  ِعـــــْرضِ  َعـــــنْ  َردَّ  َمـــــنْ : "وفـــــي الصـــــحيح*  .عـــــامر بـــــن عقبـــــة

  .الدَّْرَداء أبي َعن) هق(". النَّارِ  ِمنَ  ِحَجاباً 

 اجعــــل: وســــلم عليــــه اهللا صــــلى للنبــــي النســــاء قــــال] ســــبب ورود الحــــديث[

: عنــــه اهللا رضــــي هريــــرة أبــــى عــــن) خــــد(وفــــي . فــــذكره، فــــوعظهن، يومــــا لنــــا

                                                           
٤٠

  .فھو الغضب مع كالم) مزاغمة(وأما بالزاي : قال الفارسي. * المغاضبة: والمراغمة  
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ــــَرَأةٌ  َجــــاَءتِ  ــــى اْم ــــهِ  اهللاُ  َصــــلَّى اللَّــــهِ  َرُســــولِ  ِإَل ــــتْ  َوَســــلَّمَ  َعَلْي ــــا: فـََقاَل ــــولَ  َي  َرُس

: فـََقــــالَ . ِفيــــهِ  نَْأتِــــكَ  يـَْوًمــــا فـََواِعــــْدنَا، َمْجِلِســــكَ  ِفــــي َعَلْيــــكَ  نـَْقــــِدرُ  َال  ِإنَّــــا اللَّــــهِ 

  .، وصححه األلباني)ُفَالنٍ  بيتُ  َمْوِعدُُكنَّ (
 

تالوة فــــي الــــهــــدي النبــــي عليــــه الصــــالة والســــالم فــــي  - ١٠

  البيوت

لَـــى َمـــا َواذُْكــــْرنَ {: قـــال ربنـــا عــــز وجـــل .١  ِمــــنْ  بـُيُـــوِتُكنَّ  ِفــــي يـُتـْ

}  َخِبيــــــــًرا َلِطيًفــــــــا َكــــــــانَ  اللَّــــــــهَ  ِإنَّ  َواْلِحْكَمــــــــةِ  اللَّــــــــهِ  آيَــــــــاتِ 

  ]٣٤: األحزاب[

  .بِيوتكن: بعض القراء العشرة على كسر الباء) بـُُيوِتُكنَّ (

  .أو قوليةفهي آيات مسموعة *  .القرآن: قتادة قال) اللَّهِ  َءايَاتِ (

 والحـــــــرام الحـــــــالل) / قتـــــــادة قالـــــــه( الســـــــنة: وجهـــــــان فيهـــــــا) َواْلِحْكَمـــــــةِ (

  ).مقاتل قاله( والحدود

  .بموضعها خبيراً ، باستخراجها لطيفاً : العوفي عطية قال) َخِبيراً  َلِطيفاً (

واآليـــــة تشـــــير إلـــــى أن بيـــــت المســـــلم ينبغـــــي أن يقـــــرأ فيـــــه القـــــرآن والســـــنة، 

ــــــُروا: "ضــــــعيفوفــــــي حــــــديث   فــــــإنّ ، بـُُيــــــوِتُكمْ  ِفــــــي الُقــــــْرآنِ  تِــــــالَوةِ  ِمــــــنْ  أْكِث

ــــلُّ  الُقــــْرآنُ  ِفيــــهِ  يـُْقــــَرأُ  َال  الّــــِذي البَـْيــــتَ   علــــى ويضــــيق، شــــره ويكثــــر، خيــــره يَِق

ضـــــعيف وفـــــي حـــــديث *  .وجـــــابر أنـــــس عـــــن) األفـــــراد فـــــيقـــــط (". أهلـــــه

ـــــماءِ  َألْهـــــلِ  لَُيِضـــــيءُ ، ِفيـــــهِ  اللَّـــــهُ  يُـــــْذَكرُ  الـَّــــِذي البَـْيـــــتَ  إنَّ : "اجـــــدّ   َكَمـــــا السَّ

ـــــلِ  النُّجـــــومُ  ُتِضـــــيءُ  ـــــو(". اَألْرضِ  َألْه *  .ســـــابط عـــــن) المعرفـــــة فـــــي نعـــــيم أب
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ـــــتُ ا: "ضـــــعيفوفـــــي حـــــديث  ـــــراءى، الُقـــــرآنُ  فيـــــهِ  يـُْقـــــرأ الّـــــذي لبَـْي  َألْهـــــلِ  يـََت

ــــــماءِ  *  .عائشــــــة عــــــن) َهــــــب(". اَألْرضِ  َألْهــــــلِ  النُُّجــــــومُ  تـَتَــــــراءى َكَمــــــا السَّ

  .وبعض معاني هذه األحاديث صحيح بما سيأتي

  

 َتْجَعُلــــــــوا الَ ": قــــــــال رســــــــول اهللا عليــــــــه الصــــــــالة والســــــــالم .٢

ــــْيطَانَ  ِإنَّ ، َمَقــــاِبرَ  بـُيُــــوَتُكمْ   يـُْقــــَرأُ  الَّــــِذي اْلبَـْيــــتِ  ِمــــنَ  يـَْنِفــــرُ  الشَّ

 ". البَـَقَرةِ  ُسورَةُ  ِفيهِ 

.٤١هريرة أبي عن) ت م حم(  

 والطاعـــــــة، الـــــــذكر عـــــــن خاليـــــــة كالمقـــــــابر أي: "البيضـــــــاوي قـــــــال) مقـــــــابر(

ــــوا: "وفــــي الصــــحيحين. * "والصــــالة القــــراءة مــــن نصــــيًبا لهــــا واجعلــــوا  اْجَعُل

ـــــنْ  ـــــي صـــــالِتُكمْ  ِم ـــــوِتُكمْ  ِف ـــــوراً  تـَتَِّخـــــُذوها َوَال ، بـُُي ـــــن َعـــــن) د ق حـــــم(". قـُُب  اْب

  .عمر

  .احترق: ، أو شاط)عن رحمة اهللا تعالى(بُعد : من شطن) الشيطان(

ــــَذا) ينفــــر( ــــي َك ــــر ِف ــــي، اْألُُصــــول َأكث هجــــر : وروالنفــــ*  ".يفــــر: "بـَْعضــــَها َوِف

خـــــروج إلـــــى مكـــــان بعيـــــد ال قريـــــب، الـــــوطن والضـــــرب فـــــي األرض، فهـــــو 

ــــــي الصــــــحيح ــــــْيطانَ  إنَّ : "وف ــــــِمعَ  ِإذا الّش ــــــداءَ  َس ــــــالةِ  النِّ ــــــبَ  بالّص  َحتَّــــــى ذَه

الرَّْوحاءِ  َمكانَ  َيكونَ 
   .هريرة أبي َعن) م(". ٤٢

                                                           
٤١

 مرحبا: الوقأبو ھر  فالتزمھ ھریرة أبا لقيروى ابن عساكر أن أبا ذر ]: بین أبي ھّر وأبي ذر[  
 تطاولت ھل: قال. نعم: قال! ؟)األمراء( لھؤالء عملت كنت ھل! عني إلیك: ذر أبو لھ فقال، بأخي

: قال الفقیر العربي. * أخي أنت، أخي أنت: قال. ال: قال؟ ماشیة أو زرعا اتخذت أو البناء في
  .، والحمد �"ھذا ما یعجبك"وانظر تمام القصة في كتابي 

٤٢
  .كیلو ٥٤: فھو تقریباً . میال أو أربعین من المدینة) ٣٦(بلد على نحو ستة وثالثین : الروحاء  



- ٣٥  - 
 

ـــــان اآلخرتـــــان منهـــــا  ) تقـــــرأ فيـــــه ســـــورة البقـــــرة( كلهـــــا علـــــى األفضـــــل، واآليت

ــــــاَلى اهللا إنّ : "ففــــــي الصــــــحيح. * كفتــــــاك َع ــــــبَ  تـَ ــــــلَ  ِكتابــــــاً  َكَت ــــــقَ  أنْ  قْب  َيْخُل

ــــأْلَفيْ  واَألْرضَ  الســــمواتِ  ــــوَ  عــــامٍ  ب ــــدَ  وُه ــــه، العــــرش ِعْن ــــزل وإن ــــه أن ــــْينِ  من  آيـَتَـ

ـــــــورَةَ  ِبِهمـــــــا َخـــــــَتمَ  ـــــــَرةِ  ُس ـــــــَرآن َوَال ، البَـَق ـــــــي يـُْق ـــــــالثَ  َدارٍ  ِف ـــــــالٍ  ث ـــــــا لي  فـَيَـْقَربُه

ـــــــْيطانُ  : وفــــــــي الصــــــــححين*  .بشـــــــير بــــــــن النعمـــــــان عــــــــن) ك ن ت(". الشَّ

َلــــةٍ  ِفــــي قـََرأُهمــــا َمــــنْ ، البَـَقــــَرةِ  ُســــورَةِ  آِخــــرِ  ِمــــنْ  يتــــانِ اآل"  َعــــن) ق(". َكَفتــــاهُ  لَيـْ

 أو، الثقلــــــــين أو، الشــــــــيطان شــــــــر ليلتــــــــه فــــــــيكفتــــــــاه : أي .مســــــــعود ابــــــــن

  .الكل أو، الليل قيام عن أغنتاه أو، اآلفات

 نمــــت: عنــــه اهللا رضــــي أســــيد أبــــو قــــال: قــــال النــــووي فــــي التبيــــان: فائــــدة

 وكــــــان، اســــــترجعت أصــــــبحت فلمــــــا، أصــــــبحت حتــــــى وردي عــــــن البارحــــــة

 أبــــي ابــــن رواه. تنطحنــــي بقــــرة كــــأن المنــــام فــــي فرأيــــت، البقــــرة ســـورة وردي

  .٤٣داود

 

  طاعة الزوجهدي النبي عليه الصالة والسالم في  - ١١

 َصــــــــلَّتِ  ِإذا": قــــــــال رســــــــول اهللا عليــــــــه الصــــــــالة والســــــــالم .١

، فـَْرَجهـــــــا َوَحصَّـــــــَنتْ ، َشـــــــْهَرها وصـــــــاَمتْ ، َخْمَســـــــها الَمـــــــْرأةُ 

 أبْـــوابِ  أيِّ  ِمـــنْ  الَجنَّـــة أْدُخِلـــي: َلهـــا ِقيـــلَ ، َزْوَجَهـــا وأطاَعـــتْ 

 ". ِشْئتِ  الَجنَّةِ 

                                                           
٤٣

  .ابن أبي داود ضعفھ أبوه أبو داود، فللھ دّره ما أعدلھ  



 
 

٣٦ 
 

.٤٤هريرة أبي َعن) حب(  

ـــــــات) خمســـــــها( ـــــــدة*  .الخمـــــــس المكتوب ضـــــــروريات الخمـــــــس أمـــــــا ال: فائ

  .المالالعرض، و الدين، النفس، العقل، : فهن

  .كان إن الحيض أيام غير، رمضان) شهرها وصامت(

 بقيـــــة يـــــذكر ولـــــم، والصـــــالة الصـــــوم علـــــى اقتصـــــاره وجـــــه فمـــــا]: ســـــؤال[

فــــــــالجواب بعــــــــون (* ؟ عليهــــــــا اإلســــــــالم بنــــــــي التــــــــي الخمســــــــة األركــــــــان

 الفســــــاد وغلبــــــة، والصــــــوم الصــــــالة فــــــي النســــــاء تفــــــريط لغلبــــــة :)الوهــــــاب

ــــــيهن ــــــب وألن، الحليــــــل وعصــــــيان، ف  تجــــــب لهــــــا مــــــال ال المــــــرأة أن الغال

ــــه ــــه ويتحــــتم زكات  مواظبــــة علــــى وحثهــــا، بالغالــــب الحكــــم فأنــــاط، الحــــج في

 . والحراسة والصون والحفظ، حال بكل لها الزم هو ما فعل

 َمـــا لِـــي َيْضـــَمنْ  َمـــنْ : "وفـــي البخـــاري*  ."حفظـــتْ ": روايـــة وفـــي) وحصـــنتْ (

  .معاذ بن سهل َعن) خَ (". الَجنَّةَ  َلهُ  َأْضَمنْ ، رِْجَلْيهِ  بـَْينَ  َوَما َلْحيَـْيهِ  بـَْينَ 

*  .واإلبــــــــداء لغيــــــــر الــــــــزوج والســــــــحاق المحــــــــرم الجمــــــــاع عــــــــن) فرجهــــــــا(

لـــــواط، : وال أقـــــول[التعزيـــــر، أمـــــا إتيــــان الرجـــــل الرجـــــل : عقــــاب الســـــحاقو 

ــــــة ــــــه] وال لوطي ــــــة قتل ــــــف فــــــي كيفي ــــــل إجماعــــــاً، لكــــــن اختل ــــــه القت *  .فعقاب

ـــــرج الزوجـــــة جـــــائز حكمـــــاً، وإن كـــــان خـــــالف األدب ـــــى ف ومـــــا . والنظـــــر إل

 أوْ  َزْوَجَتـــــهُ  أَحــــدُُكمْ  جــــاَمعَ  ِإذا"كحــــديث جــــاء فــــي النهــــي عنــــه، فموضـــــوع،  

                                                           
٤٤

: َفَقالَ  لَْیلًَة، عنھ هللا رضي ھریرة أبى عند كنا: قال سیرین بن محمد عن]: غفر هللا لھ وألمھ[  
دٌ  قال". لھما استغفر ولمن َوِألُمِّي ُھَرْیَرةَ  ِألَِبي اْغِفرْ  اللَُّھمَّ "  ِفي َنْدُخلَ  َحتَّى لَُھَما َنْسَتْغِفرُ  َفَنْحنُ : ُمَحمَّ

قد سّب أبو : وقال بعض الجوامیس: قال الفقیر العربي*  .اإلسناد صحیح) خد( .ھریرة أبى دعوة
واقرأ ... * تلك شكاةٌ ظاھر علیك عارھا : قلتُ ". غفر هللا لھ وألمھ"زیدان أبا ھریرة بقولھ فیھ 

  ".إلقاء اللصقة على أفواه الجوامیس الحمقة"رسالتي 



- ٣٧  - 
 

ـــهُ  ـــَال  جارِيـََت ـــرْ  َف ـــى يـَْنُظ ـــإنَّ  فـَْرِجهـــا ِإَل ـــكُ  ف ـــوِرثُ  َذِل ـــى ُي ـــن بقـــي(". الَعَم ـــد ب  مخل

: ، وقــــال األلبــــانياإلســــناد جيــــد: الصــــالح ابْــــن قَــــالَ . َعبَّــــاس ابْــــن َعــــن) عــــد

   ٤٥.موضوع، وهو الحق

ــــق: والفــــرج ــــى يطل ــــل عل ــــدبر القب ، منفــــتح: أي منفــــرج واحــــد كــــل ألن، وال

  .القبل في عرفا استعماله وأكثر

ــــي) زوجهــــا وأطاعــــت( ــــر ف ــــي الصــــحيحمعصــــية غي ــــةَ  الَ : "ين، فف ــــدٍ  طَاَع  َألَح

  .عليّ  َعن) ن ق(". الَمْعُروفِ  ِفي الطَّاَعةُ  ِإنََّما، اهللا َمْعِصَيةِ  ِفي

ــــة تابــــت أو، الكبــــائر بقيــــة ذلــــك مــــع اجتنبــــت إنهــــذا ) الجنــــةأدخلــــي (  توب

 فكــــــل وإال، األولــــــين الســــــابقين مـــــع: والمــــــراد. * عنهــــــا عفــــــي أو، نصـــــوحا

   .النار دخل وإن الجنة يدخل أن بد ال مسلم

ــــهَ  َال  أن شــــهد مــــن: "ففــــي الصــــحيحين. وهــــي ثمانيــــة) أبــــواب الجنــــة(  ِإالَّ  ِإَل

ـــــرِيكَ  َال  َوْحـــــَدهُ  اهللا ـــــهُ  َش ـــــداً  َوَأنَّ ، َل ـــــُدهُ  ُمَحمَّ ـــــولُهُ  َعْب ـــــُدهُ  ِعيســـــى َوَأنَّ ، َوَرُس  َعْب

ــــولُهُ  ــــنُ  َوَرُس ــــهِ  َواْب ــــهُ  َأَمِت ــــا وََكِلَمُت ــــى أَْلَقاَه ــــْرَيمَ  ِإَل ــــهُ  َوُروحٌ  َم ــــقٌّ  الَجنَّــــةَ  َوَأنَّ ، ِمْن ، َح

ـــــهُ ، َحـــــقٌّ  اْلبَـْعـــــثَ  َوَأنَّ ، َحـــــقٌّ  النَّـــــارَ  َوَأنَّ  ـــــى الَجنَّـــــةَ  اهللا َأْدَخَل ـــــا َعَل ـــــنْ  َكـــــانَ  َم  ِم

ـــــــلٍ  ـــــــنْ ، َعَم ـــــــَوابِ  َأيِّ  ِم ـــــــاءَ  الثََّمانِيَـــــــةِ  الَجنَّـــــــةِ  أَبـْ ـــــــادة عـــــــن) ق(". َش  بـــــــن عب

َعةُ  َلَهــــا{: أمــــا أبــــواب النــــار فقــــال ربنــــا*  .الصــــامت ــــَوابٍ  َســــبـْ : الحجــــر[} أَبـْ

٤٤[  

 عبــــــد عــــــنرواه أيضــــــا أحمــــــد صــــــححه ابــــــن حبــــــان، و ]: درجــــــة الحــــــديث[

 رجــــال رجالــــه وبقيــــة، لهيعــــة ابــــن فيــــه: مــــيثالهي قــــال( عــــوف بــــن الــــرحمن

                                                           
٤٥

ھذا موضوع، فكأن بقیة  :وقال ابن حبان. * ففي المیزان عن أبي حاتم أنھ موضوع ال أصل لھ  
  .ونقل ابن حجر عن أبي حاتم عن أبیھ أنھ موضوع وأقره علیھ. * سمعھ من كذاب فأسقطھ
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ـــــذري وقـــــال. الصـــــحيح ـــــن خـــــال، الصـــــحيح رواة أحمـــــد رواة: المن  لهيعـــــة اب

  ).المتابعات في حسن وحديثه

 

 ُأْخِبـــــُركَ  َأال: "عليـــــه الصـــــالة والســـــالم اهللاِ  رســـــولِ  نْ َعـــــ يَ وِ رُ  .٢

ـــــاِلَحةُ  الَمـــــْرَأةُ  الَمـــــْرُء؟ َيْكِنـــــزُ  َمـــــا ِبَخْيـــــرِ   إلَْيهـــــا َنظَـــــرَ  ِإذا: الصَّ

َها غابَ  َوِإذا، أطاَعْتهُ  أَمَرها َوِإذا، َسرَّْتهُ   ". َحِفظَْتهُ  َعنـْ

.عباس ابن َعن) هق ك د(  

ــــــه حــــــرف) !أال( ــــــي الفــــــيضتنبي ــــــي*  .، كــــــذا ف ــــــر العرب ــــــال الفقي فلــــــيس : ق

  .استفهاماً، واهللا أعلم

، يكنــــــز مــــــا خيــــــر فإنهــــــا، نــــــةالديّ  العفيفــــــة الجميلــــــة أي) الصــــــالحة المــــــرأة(

، مبتــــدأ المــــرأة: الطيبــــي قــــال. * والفضــــة الــــذهب كنــــز مــــن أنفــــع خارهــــاوادّ 

 والجملـــــة، محـــــذوف مبتـــــدأ خبـــــر كونـــــه ويجـــــوز، خبـــــره الشـــــرطية والجملـــــة

  .بيان الشرطية

ـــــه أي) تهســـــرّ ( ـــــه، أعجبت  فرجهـــــا لصـــــون ســـــببا فيكـــــون لجماعهـــــا أدعـــــى ألن

فينبغــــي للمــــرأة العاقلــــة أن تتجمــــل لزوجهــــا تجّمــــًال *  .صــــالح ولــــد ومجــــيء

  .يسّره وال يسخط اهللا

  .بيانه ودليلهكما سبق ،  معصية غير في) أطاعته(

  .حضر أو سفر في) عنها غاب(

 وإن: "ماجــــه والبــــن. * آخــــر خبــــر فــــي كمــــا،  ومالــــه نفســــها فــــي) حفظتــــه(

، والمــــرأة المــــال بــــين المناســــبة ووجــــه: الطيبــــي قــــال". * أبرتــــه عليهــــا أقســــم
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 ولــــــذلك. الجــــــنس هــــــذا نوعــــــا وأنهمــــــا، منهمــــــا كــــــل مــــــن االنتفــــــاع تصــــــور

 وال مـــــال ينفـــــع ال يـــــوم{ قولـــــه مـــــن ســـــليم بقلـــــب اهللا أتـــــى مـــــن اهللا اســـــتثنى

 إليهـــــا نظــــر إذا" لقولــــه مقابــــل": حفظتــــه عنهــــا غــــاب إذا" وقولــــه. * }بنــــون

  .خلقها حسن على داللة": أطاعته أمرها إذا" وقوله". * سرته

،  اآليـــــة} والفضـــــة الـــــذهب يكنـــــزون والـــــذين{ نـــــزل لمـــــا] الحـــــديث ســـــبب[

ـــر ـــى ذلـــك كب ـــا: عمـــر فقـــال، المســـلمين عل ـــا: فقـــال. عـــنكم أفـــرج أن ـــي ي  نب

 إال الزكــــاة فــــرض مــــا اهللا إن": فقــــال. اآليــــة هــــذه أصــــحابك علــــى كبــــر اهللا

 أال: فقـــــال، عنـــــه اهللا رضـــــي عمـــــر رفكبّـــــ، "أمـــــوالكم مـــــن بقـــــي مـــــا لتتطيـــــب

ــــركم ــــى أخب ــــال. * آخــــره إل ــــين لمــــا: القاضــــي ق ــــه لهــــم ب ــــيهم حــــرج ال أن  عل

ـــز فـــي ـــؤدون دامـــوا مـــا المـــال كن ـــه ي ـــه استبشـــارهم ورأى، زكات ـــه رغـــبهم، ب  عن

 ال الــــذهب فــــإن، الجميلــــة الصــــالحة المــــرأة وهــــو، وأبقــــى خيــــر هــــو مــــا إلــــى

 رفيقتـــــه معـــــه دامـــــت مـــــا والمـــــرأة، عنـــــه فـــــرّ  إن إلـــــى يغنيـــــه وال الرجـــــل ينفـــــع

ـــد ويقضـــي، فتســـره إليهـــا ينظـــر ـــه( وطـــره منهـــا الحاجـــة عن  ويشـــاورها، )حاجت

 حوائجـــــه فـــــي منهـــــا ويســـــتمد، ســـــره فـــــتحفظ) اعتـــــرض لـــــه( لـــــه يعـــــنّ  فيمـــــا

ـــه تحـــامي عنهـــا غـــاب وإذا، أمـــره فتطيـــع ـــه وتراعـــي مال ـــو. * عيال ـــم ول  يكـــن ل

 لــــه يكــــون ولــــد بســــببها فيحصــــل، زرعــــه وتربــــي بــــذره تحفــــظ أنهــــا إال لهــــا

 .لكفى، وفاته بعد وخليفة حياته في وزيرا

 فــــــي الــــــذهبي وأقــــــر. شــــــرطهما علــــــى: الحــــــاكم قــــــال] درجــــــة الحــــــديث[

 عثمــــــان: فقـــــال التفســـــير فــــــي التهـــــذيب فـــــي هوردّ ، الزكــــــاة فـــــي التلخـــــيص

 فــــــــي وقــــــــال. عجيــــــــب والخبــــــــر، )أعرفــــــــه ال( رجالــــــــه أحــــــــد أي القطــــــــان
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ـــــه: المهـــــذب ـــــو عثمـــــان في ـــــاوي. * )فوهضـــــعّ ( اليقظـــــان أب  وهـــــذا: قـــــال المن

ــــم الحــــديث ــــي) الجــــامع الصــــغير(الســــيوطي  نســــخة فــــي أره ل *  .بخطــــه الت

، "ُروي"، لــــذا ذكرتــــه بلفــــظ التمــــريض األلبــــانيوضــــعفه : قــــال الفقيــــر العربــــي

  .واهللا أعلم

 

ـــــــه الصـــــــالة والســـــــالم .٣ ـــــــال رســـــــول اهللا علي ـــــــةٌ ": ق  ِمـــــــنَ  ثالث

ــــــعاَدةِ  ــــــةٌ ، السَّ ــــــنَ  وثالث ــــــقاءِ  ِم ــــــنَ ، الشَّ ــــــعاَدةِ  َفِم ــــــْرأةُ : السَّ  الَم

ـــــاِلَحةُ  ـــــكَ  َتراهـــــا، الصَّ َتْأَمُنهـــــا َعْنهـــــا َوَتِغيـــــبُ ، فـَتُـْعِجُب  علـــــى فـَ

ــــــــــكَ  نـَْفِســــــــــها ابَــــــــــةُ ، وماِل ــــــــــةً  َتُكــــــــــونُ  والدَّ ــــــــــكَ  َوِطيَئ  فـَتُـْلِحُق

 ومــــن* . الَمراِفــــقِ  َكِثيــــرةَ  واِســــَعةً  َتُكــــونُ  والــــدَّارُ ، بأْصــــحاِبكَ 

ــــلُ ، فتســــوؤك تراهــــا المــــرأة: الشــــقاء ــــكَ  هاِلســــان َوَتْحِم ، َعَلْي

َهــــا ِغْبــــتَ  وِإنْ  ابَــــةُ ، ومالِــــكَ  نـَْفِســــها علــــى تأَمنهــــا لــــم َعنـْ  والدَّ

ـــــــكَ  َضـــــــَربـَْتها فـــــــإنْ  َقطُوفـــــــاً  َتُكـــــــون  لَـــــــم تـَرَْكَتهـــــــا وإنْ ، أتْـَعَبْت

 َقِليَلــــــــــةَ  َضــــــــــيـَِّقةً  َتُكــــــــــونُ  والــــــــــدَّارُ ، بأْصــــــــــحاِبكَ  تـُْلِحْقــــــــــكَ 

 ". الَمراِفقِ 

.٤٦سعد عن) ك(  

                                                           
٤٦

إذا أطلق فھو سعد بن أبي وقاص إذ ھو أشھرھم لكونھ من العشرة المبشرة، وھو فارس ) سعد(  
  .اإلسالم، وقد أسلم سابع سبعة، وهللا أعلم
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والجمــــــال : قــــــال الفقيــــــر العربــــــي*  .الجميلــــــة العفيفــــــة نــــــةالديّ ) الصــــــالحة(

ظــــــاهر وبــــــاطن، والبــــــاطن هــــــو المطلــــــوب واألســــــاس، أمــــــا جمــــــال الظــــــاهر 

  .وال أجسادكمفنسبّي، واهللا ال ينظر إلى صوركم 

ـــــك فـــــال) نفســـــها علـــــى فتأمنهـــــا( ـــــا تخون  ونحـــــو بتبـــــرج وال بســـــحاق وال بزن

  .ذلك

، بــــل تنفــــق منــــه غيــــر مفســــدٍة، تبــــذير وال بســــرقة فيــــه تخــــون فــــال) ومالــــك(

ـــــتِ  ِإذا: "وفـــــي الصـــــحيحين َفَق ـــــْرأةُ الْ  أنـْ ـــــنْ  َم ـــــتِ  ِم ـــــرَ  َزْوِجهـــــا بـَْي ،  ُمْفِســـــَدةٍ  َغيـْ

  .عائشة عن) ٤ ق(". أنـَْفَقتْ  ِبما أْجُرها َلها كانَ 

  .االنقياد سهلة، المشي سريعة، هنية أي) وطيئة(

  .اإلحثاث في مشقة وال تعب بال) بأصحابك فتلحقك(

ـــــف، ســـــاكنها لحـــــال بالنســـــبة) واســـــعة( ـــــك ويختل ـــــاختالف ذل  األشـــــخاص ب

  .واألحوال

 علــــى وارد الظــــاهر فــــي األمــــر": بيتــــك وليســــعك"فــــي حــــديث  الطيبــــي قــــال

ــــت ــــة علــــى الحقيقــــة وفــــي، البي ــــزوم ســــبب هــــو لمــــا ضْ تعــــرّ : أي، المخاطب  ل

  .األغيار عن والخلو، بطاعته والمؤانسة، باهللا االشتغال من، البيت

 مرافـــــق: َوِمْنــــه، ويســـــتعان َويْنَتفــــع بِـــــهِ  يرتفــــق َمـــــا: اْلمْرفــــق) المرافـــــق كثيــــرة(

 َوالشـــــرب النـَّْقـــــل كـــــأجهزة،  َعامَّـــــة الســـــكان بِـــــهِ  يْنَتفـــــع َمـــــا َوِهـــــي، اْلَمِدينَـــــة

   .ويتكأ َعَلْيهِ  يرتفق َوَما، واإلضاءة



 
 

٤٢ 
 

ــــــا ــــــع، ال يســــــمى مرفق  ِفــــــَراشٌ : "وفــــــي الصــــــحيح. * فالشــــــيء الــــــذي ال ينف

ِـــــهِ  َوِفـــــَراشٌ ، لِلرَُّجـــــلِ  ـــــْيفِ  َوالثَّالِـــــثُ ، الْمَرأَت  د حـــــم(". للشـــــيطان َوالرَّابِـــــعُ ، لِلضَّ

  .جابر عن) ن

  . أفعالها أو ذاتها لقبح) فتسوؤك(

ــــك لســــانها وتحمــــل( ــــا" :، وفــــي الصــــحيحبالبــــذاءة) علي ــــْيءٌ  َم ــــلُ  َش َق ــــي أَثـْ  ِف

ــــــْومَ  ْؤِمنِ اْلُمــــــ ِميــــــَزانِ  َعــــــاَلى اهللا فَــــــِإنَّ ، َحَســــــنٍ  ُخُلــــــقٍ  ِمــــــنْ  اْلِقَياَمــــــةِ  يـَ  يــــــبغض تـَ

 اْهـــــــجُ : "وفـــــــي الصـــــــحيح*  .الـــــــدرداء أبـــــــي عـــــــن) ت(". البـــــــذي الفــــــاحش

ـــهُ  قـَُرْيشـــاً  ـــْيِهمْ  أَشـــدُّ  فإن ـــنْ  عَل ، فاللســـان قـــد عائشـــة عـــن) ق(". النبـــل َرْشـــقِ  ِم

  .، واهللا أعلميكون أحّد من النبال

مبــــاْت مبــــوْت، ( البطــــيء: الــــدواب مــــن والقطــــوف، الســــير بطيئــــة) قطوفــــا(

  )بلغة بكالوعانْ 

ـــــك أي) بأصـــــحابك( ـــــل، رفقت ـــــي الصـــــحيح. * عـــــنهم تقطعـــــك ب ـــــرُ : "وف  َخيـْ

ـــــحابَةِ  ـــــةٌ  الصَّ ـــــرُ ، أْربـََع ـــــرايا َوَخيـْ ـــــةٍ  السَّ ـــــرُ ، أْربـَُعماَئ ـــــوشِ  َوَخيـْ ـــــةُ  الُجُي ، آالفٍ  أْربـََع

  .عباس ابن َعن) ك ت د(". ِقلَّةٍ  ِمنْ  أْلفاً  َعَشرَ  اْثنا تـُْهَزمُ  َوَال 

 بالنســـــــبة ضـــــــيقة دار فـــــــرب، وعيالـــــــه الســـــــاكن لحـــــــال بالنســـــــبة) ضـــــــيقة(

  . آلخر بالنسبة واسعة، إلنسان

ــــق( ــــة المراف ــــد تكــــون البضــــائع كثيــــرة لكنهــــا غيــــر ) قليل ــــا ينفــــع، وق قليــــُل م

وفـــــــــي . * كثـــــــــرة النفـــــــــع، ال كثـــــــــرة البضـــــــــائع بـــــــــال نفـــــــــعفـــــــــالعبرة  . نافعــــــــة

ُــــمَّ : "قــــال عمــــر: الصــــحيحين ــــتُ  ث ــــي َبَصــــِري رَفـَْع ــــِه، ِف ــــا فـََواللَّــــهِ  بـَْيِت ــــتُ  َم  رَأَْي
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ـــهِ  ـــرَ  الَبَصـــرَ  يـَـــُردُّ  َشـــْيًئا ِفي ـــةٍ  َغيـْ ـــعْ  اللَّـــهَ  ادْعُ : فـَُقْلـــتُ  ،َثالَثَـــةٍ  ٤٧َأَهَب  َعلَـــى فـَْليُـَوسِّ

ــــَك، ــــِإنَّ  ُأمَِّت ــــاِرسَ  َف ــــرُّومَ وَ  َف ــــعَ  ال ــــْيِهْم، ُوسِّ َيا َوُأْعُطــــوا َعَل نـْ ــــدُّ ــــمْ  ال ــــُدونَ  الَ  َوُه  يـَْعُب

ـــانَ  اللَّـــَه، ـــا وََك ـــالَ  ُمتَِّكًئ ـــي«: فـََق ـــتَ  َشـــكٍّ  َأَوِف ـــا أَْن ـــنَ  َي ـــكَ  الَخطَّـــابِ  اْب ـــْومٌ  ُأولَِئ  قـَ

َلــــــتْ  ــــــاةِ  ِفــــــي طَيَِّبــــــاتـُُهمْ  َلُهــــــمْ  ُعجِّ َيا الَحَي نـْ  اللَّــــــِه، َرُســــــولَ  يَــــــا: فـَُقْلــــــتُ  ،»الــــــدُّ

  )ق". (ِلي اْستَـْغِفرْ 

ـــه تفـــرد: الحـــاكم قـــال] درجـــة الحـــديث[ ـــن محمـــد ب ـــه عـــن ســـعد ب ـــإن، أبي  ف

ـــــه، شـــــرطهما فعلـــــى حفظـــــه كـــــان ـــــذهبي وتعقب ـــــو قـــــال، محمـــــد: فقـــــال ال  أب

  .وصححه األلباني*  .ثقة: شبة بن يعقوب وقال، يغلط صدوق: حاتم
 

  المرأةصالة هدي النبي عليه الصالة والسالم في  - ١٢

 بـَْيِتَهــــا ِفــــي الَمــــْرَأةِ  َصــــَالةُ ": قــــال رســــول اهللا عليــــه الصــــالة والســــالم

 َأْفَضــــلُ  َمْخــــَدِعَها ِفــــي َوَصــــالتـَُها، ُحْجَرتَِهــــا ِفــــي َصــــالَتَِها ِمــــنْ  َأْفَضــــلُ 

ـــنْ  ـــي َصـــالَتَِها ِم ـــا ِف ـــن) د(". بـَْيِتَه ـــن َع  فيـــه: البيهقـــي قـــال[ .َمْســـُعود اْب

، العلمــــاء عامــــة قــــول وهــــو نــــدب أمــــر يمــــنعن ال بــــأن األمــــر أن علــــى داللــــة

 كراهـــــة النســـــاء لجماعـــــة تكـــــره الجماعـــــة أن الحنفيـــــة لمـــــذهب دليـــــل وفيـــــه

  ]الجماعة يسع ال المخدع أن المعلوم من: قالوا، تحريم

٤٨سلمة أم عن) ك(  

                                                           
٤٧

  .اْلَحَیَوان قبل أَن یدبغ اْلجلد المغلف لجسم) اإلھاب(  
٤٨

ھند بنت أبي أمیة حذیفة، القرشیة المخزومیة، أم المؤمنین، تزوجھا المصطفى علیھ ): أم سلمة(  
وھي التي خالفْت عائشة . الصالة والسالم وھي عجوز، وكانت من عقالء النساء كما ھو معروف

السالم أن یدخلن علیھن أحداً بتلك أبى سائر أزواج النبي علیھ الصالة و: في رضاع الكبیر فقالت
  )م(أما لك في رسول هللا أسوة؟ : وقالت عائشة. الرضاعة



 
 

٤٤ 
 

  .للنوم المهيأ الموضع وهي) بيتها(

  .بالحجارة عليه حجر محل كل بالضم وهي) حجرتها(

. بيتهــــا أقصــــى فــــي التــــي خزانتهــــا: وتكســــر وتفــــتح المــــيم بضــــم) مخــــدعها(

 تحقـــــقل، أفضـــــل األخفـــــى فـــــي صـــــالتها كـــــون ووجـــــه: الفـــــتح فـــــي قـــــال* 

 مــــن النســــاء أحــــدث مــــا وجــــود بعــــد ذلــــك ويتأكــــد، الفتنــــة مــــن فيــــه األمــــن

 تكــــــره الجماعــــــة أن: الحنفيــــــة لمــــــذهب دليــــــل وفيــــــه. ** والزينــــــة التبــــــرج

ــــالوا، تحــــريم كراهــــة النســــاء لجماعــــة ــــن: ق ــــوم م  يســــع ال المخــــدع أن المعل

ـــــــي*  .الجماعـــــــة ـــــــر العرب هـــــــذا القـــــــول ال يســـــــلم، فكـــــــم مـــــــن : قـــــــال الفقي

 .األحاديث وردْت في صالة النساء جماعًة، واهللا أعلم وعلمه أتم

 األمــــر أن علــــى داللـــة فيــــه: البيهقـــي وقــــال) بيتهـــا فــــي صـــالتها مــــن أفضـــل(

 . العلماء عامة قول وهو، ندب أمر يمنعن ال بأن

  .والمنذري داود أبو عليه سكت] درجة الحديث[
 

  صوم المرأةهدي النبي عليه الصالة والسالم في  - ١٣

 الَمــــْرَأةُ  َتُصــــمِ / تصــــوُم  الَ ": قــــال رســــول اهللا عليــــه الصــــالة والســــالم

ـــــا ِـــــهِ  ِإالَّ  َشـــــاِهدٌ  َوبـَْعُلَه ـــــرَ  بِِإْذن ـــــْأَذنْ  َوالَ  َرَمَضـــــانَ  َغيـْ ـــــي َت ـــــهِ  ِف ـــــوَ  بـَْيِت  َوُه

ـــــاِهدٌ  ـــــهِ  ِإالَّ  َش ـــــتْ  َوَمـــــا، بِِإْذِن َفَق ـــــِبهِ  ِمـــــنْ  أَنـْ ـــــنْ  َكْس  فَـــــِإنَّ  َأْمـــــرِهِ  َغْيـــــرِ  ِم

 ". َلهُ  َأْجرِهِ  ِنْصفَ 

.٤٩هريرة أبي َعن) هـ ت د ق حم(  

                                                           
٤٩

: ما الحدث؟ قال: حّدث أبو ھّر یوما أنھ ال تقبل صالة من أحدث حتى یتوضأ، فسألھ إنسان  
  ... ]ھْي ھي ھي . [ ما الصوت؟ فتصوت أبو ھّر بفمھ یحاكي صوت الضراط: قال. الصوت
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ــــر كــــذا) تصــــومُ  ال( ــــر بلفــــظ وهــــو لألكث ــــه والمــــراد، الخب  وأغــــرب، النهــــي ب

 ال: "للمســــتملي روايــــة فــــي ووقــــع. الرفــــع روايــــة أفخطّــــ والقرطبــــي التــــين بــــنا

 معمـــر عـــن الـــرزاق عبـــد طريـــق مـــن ولمســـلم، التوكيـــد نـــون بزيـــادة" تصـــومن

ــــوُّع َصــــْوم َواْلمــــَراد". * تصــــمْ  ال: "بلفــــظ ــــي، التََّط ــــهِ  صــــرح، للتَّْحــــرِيم َوالنـَّْه  ِب

  .َأْصَحابَنا

ـــــــل) بعلهـــــــا( ـــــــزوج، ورّب الشـــــــيء ومالكـــــــه: البع . * تـــــــزوّج: واســـــــتبعل. * ال

 أن: ضـــــعيفوفـــــي حـــــديث . * أحســـــنت طاعتهـــــا لزوجهـــــا: وابتعلــــت المـــــرأة

 تصـــــوموا ال أن: "يصـــــيح صـــــائحا أرســـــل وســـــلم عليـــــه اهللا صـــــلى اهللا رســـــول

) طــــس( ".)جمــــاع( وبعــــال وشــــرب أكــــل أيــــام فإنهــــا) التشــــريق( األيــــام هــــذه

  ٥٠.عن ابن عباس

  . اْلبَـَلد ِفي ُمقيم َأي) َشاهد(

 الـــــزَّْوج علـــــى يشـــــوش َذلِـــــك َأن علتـــــه: اْلُقْرطُِبـــــيّ  قَـــــالَ ) بَيتـــــه ِفـــــي تَـــــأذن َوَال (

ـــه َمْقُصـــوده ـــا وخلوت ـــَذا، بَه ـــين َناســـَبةاْلمُ  تظهـــر َوِبَه ـــَذا َب ـــي َه ـــين النـَّْه ـــي َوَب  النـَّْه

ــــن ــــْوم َع ــــالَ . * الصَّ ــــة بعــــض َوَق ــــوَ : اْألَئِمَّ ــــ ُه ــــَأن لُمَعّل ــــت ِب ــــزَّْوج ملــــك اْلبَـْي ، ال

ــــي وإذنهــــا ــــه ِف ــــا تصــــرف ُدُخول ــــَذا، تملــــك َال  ِفيَم ــــهِ  َوَه ــــو ِإذْ  ،بعــــدٌ  ِفي ــــانَ  َل  َك

  .وغيبته الزَّْوج ُحُضور الستوى بذلك ُمَعلال

*  .َوَنْحــــوه الطََّعــــام علــــى َمْحُمــــول: اْلُقْرطُِبــــيّ  قَــــالَ ) َكســــبه مــــن أنفقــــت َوَمــــا(

، "َزْوِجهــــا بــــِإْذنِ  إالَّ  َزْوِجهــــا بـَْيــــتِ  مــــنْ  َشــــْيئاً  اْمــــَرَأةٌ  تـُْنِفــــقِ  ال: "وفــــي الصــــحيح

                                                           
٥٠

: ضعیف اإلسناد وإن حسنھ الھیثمي ألن فیھ" وبعال: "الحدیث بھذا السیاق الذي في آخره زیادة  
حتى قال البخاري وأبو حاتم ) ضعفھ الجمھور من قبل حفظھ(بن أبي حبیبة  إبراھیم بن إسماعیل

: ، والترمذي مع تساھلھ المعروف لما روى لھ حدیثین قال عقب كل منھما)منكر الحدیث: (فیھ
  )تمام المنة لأللباني ال العزازي". (یضعف في الحدیث"



 
 

٤٦ 
 

ــــــلَ  ــــــام؟ َوَال : ِقي ــــــالَ  الطَّع ــــــكَ ": ق ــــــلُ  ذِل ــــــا أْفَض ــــــن) ت حــــــم(". أْمَوالِن ــــــي َع  أب

ـــــة ـــــي الصـــــحيحين*  .ُأَماَم ـــــتِ  ِإذا: "وف َفَق ـــــْرأةُ  أنـْ ـــــنْ  الَم ـــــتِ  ِم ـــــرَ  َزْوِجهـــــا بـَْي  َغيـْ

  .عائشة عن) ٤ ق(". الخ...  أْجُرها َلها كانَ ،  ُمْفِسَدةٍ 

ـــــن( ـــــر م ـــــره غي ـــــالَ ) أم ـــــَوِويّ  َق ـــــرِيح َأي: النـَّ ـــــي الصَّ ـــــك ِف ـــــدر َذِل ، ناْلمعـــــيّ  اْلق

 َأو َصــــــرِيًحا، َوَغيــــــره اْلقــــــدر لَهــــــَذا متنــــــاول َســــــابقعلــــــم  ِإذن َمعَهــــــا َويكــــــون

  !!!التَّْأوِيل َهَذا من بُد َوَال . عرفا

 علــــى، أكثــــر أحــــدهما كــــان وإن، أجــــره مثــــل قســــم: يعنــــي) نصــــف أجــــره(

 المســـــاهمة عـــــدم: والمـــــراد، "نصـــــفان النـــــاس كـــــان مـــــت إذا: "قـــــولهم حـــــد

  . األجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي والمزاحمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

 حجــــــر ابــــــن الحــــــافظ وتنزيــــــل): "الحــــــافظقــــــال المنــــــاوي تعقيبــــــا علــــــى * (

 كـــان علمـــه بغيـــر منـــه أنفقـــت فـــإذا، لهـــا نفقـــة المـــرأة تعطـــاه مـــا" علـــى ذلـــك

ـــــه بينهمـــــا األجـــــر ـــــؤجر لكون ـــــى ي ـــــا عل ـــــيس: "عليهـــــا ينفقـــــه م ـــــه فـــــي ل ، محل

 شـــــرط االحتســـــاب ألن، بينهمـــــا يكـــــون ال، يحتســـــبها لـــــم إذا أنـــــه القتضـــــائه

ـــه الثـــواب حصـــول  صـــور قـــد وهـــواآلخـــر،  الحـــديث فـــي عليـــه نـــص كمـــا،  ل

 وأمــــا، لهــــا النفقــــة دفــــع فــــي هــــو إنمــــا لــــه األجــــر أن علــــى علمــــه بغيــــر ذلـــك

 أحـــــدا أحســــب فـــــال، منهــــا أنفقـــــت ثــــم عليهـــــا ملكهــــا واســـــتقر قبضــــتها إذا

 وفيــــه، خالصــــا نفســــها مــــال مــــن هــــي تنفقــــه فيمــــا أجــــر لــــه يكــــون إنــــه يقــــول

 واهللا أعلـــــم". الخيـــــر فعـــــل علـــــى والحـــــث الـــــنفس وســـــخاوة اإلنفـــــاق فضـــــل

  .وعلمه أتم
 



- ٤٧  - 
 

العيـــــــدين هـــــــدي النبـــــــي عليـــــــه الصـــــــالة والســـــــالم فـــــــي  - ١٤

  للنساء

ـــــه الصـــــالة والســـــالم ـــــى الُخـــــُروجُ  َوَجـــــبَ ": قـــــال رســـــول اهللا علي  َعَل

 ". العيدين ِفي ِنطَاقٍ  َذاتِ  ُكلِّ 

.٥١رواحة بنت عمرة عن) حم(  

ــــبَ ( ــــُروجُ  َوَج ــــالَ و ) الُخ ــــرٍ  أَبُــــو َق ــــقٌّ «: َبْك ــــلِّ  َعلَــــى َح ــــاقٍ  َذاتِ  ُك  اْلُخــــُروجُ  ِنَط

ــــــى ــــــَدْينِ  ِإَل ــــــيٍّ  َعــــــنْ و . * »اْلِعي ــــــقٌّ «: قَــــــالَ  َعِل ــــــلِّ  َعلَــــــى َح  َأنْ  ِنطَــــــاقٍ  َذاتِ  ُك

ــــى َتْخــــُرجَ  ــــَدْيِن، ِإَل ــــمْ  اْلِعي ــــَرخِّصُ  َيُكــــنْ  َوَل ــــنَّ  يـُ ــــي َلُه ــــنَ  َشــــْيءٍ  ِف  ِإالَّ  اْلُخــــُروجِ  ِم

 َمـــــنِ  اْلِعيـــــَدْينِ  ِإلَـــــىيخــــرج  ُعَمـــــرَ  بْـــــنُ  اللَّـــــهِ  َعْبــــدُ  َكـــــانَ و *  ٥٢.»اْلِعيـــــَدْينِ  ِإلَــــى

ـــــَتطَاعَ  ـــــنْ  اْس ـــــهِ  ِم ـــــتْ و . * َأْهِل ـــــةُ  قَاَل ـــــدْ «: َعاِئَش ـــــتْ  َق ـــــابُ  َكاَن ) النواهـــــد( اْلَكَع

 اْلِفْطـــــــرِ  ِفـــــــي ِخـــــــْدرَِها ِمـــــــنْ  َوَســـــــلَّمَ  َعَلْيـــــــهِ  اهللاُ  َصـــــــلَّى اللَّـــــــهِ  ِلَرُســـــــولِ  َتْخـــــــُرجُ 

  )ذكرها كلها ابن أبي شيبة. (»َواْألَْضَحى

ــــه[ النخعــــي، وعــــروة، هــــذا الحــــديث ردٌّ علــــى مــــذهب إبــــراهيم وهــــو ]: تنبي

ــــــانَ فقــــــد   ٥٣،والقاســــــم ــــــمُ  َك ــــــدَّ  اْلَقاِس ــــــْيءٍ  َأَش ــــــى َش ــــــِق، َعَل ــــــَدُعُهنَّ  َال  اْلَعَواِت  َي

، كمـــــا ذكـــــر ابـــــن أبـــــي شـــــيبة، واهللا أعلــــــم َواْألَْضـــــَحى اْلِفطْـــــرِ  ِفـــــي َيْخـــــُرْجنَ 

  .وعلمه أتم

                                                           
٥١

بن ثعلبة بن امرئ القیس، فھي أخت عبد هللا بن رواحة من أھل بدر ألبیھ ) عمرة بنت رواحة(  
  .بشیر والد النعمان بن بشیر: وزوج عمرة. * وأمھ، وأمھ كبشة

٥٢
، ألحد الشناقطة "لتبرجإشعار المتزوج بما في اإلختالط وا: "واقرأ كتابا ظریفا بعنوان  

  .الفضالء
٥٣

عروة والقاسم من فقھاء المدینة السبعة، وقد توفي عروة وعطاء وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن   
  .ھـ، وهللا أعلم ٩٤عوف سنَة الفقھاء، وھي سنة 



 
 

٤٨ 
 

ــــهِ  يشــــد حــــَزام: أي المــــرأة، والنطــــاق) ِنَطــــاقٍ  َذاتِ  كــــل(  ِإزَار: أو، اْلوســــط ِب

  .للمهنة َوسطَها على تشده اْلَمْرَأة تلبسه

ـــــى مـــــذهب النخعـــــي إذ قـــــال) كـــــلّ ( ـــــه ردٌّ عل ـــــرِهَ «: في ـــــابَّةِ  ُك  َتْخـــــُرجَ  َأنْ  ِللشَّ

  . »اْلِعيَدْينِ  ِإَلى

 َواْألَْســـَودَ  َعْلَقَمـــةَ  نَّ ، فـــإوهـــو عيـــد األســـبوع أمـــا فـــي الجمعـــة) العيـــدين ِفـــي(

. * »اْلُجُمَعــــــةِ  ِمــــــنَ  َويَْمنَـَعــــــانِِهنَّ  اْلِعيــــــَدْيِن، ِفــــــي ِنَســــــاَءُهَما ُيْخرَِجــــــانِ  َكانَــــــا«

: قَالَــــتْ  ِلَعْمــــَرةَ  ُأْخــــتٍ  َعــــنْ : مســــلموالحــــّق عــــدم مــــنعهن مــــن الجمعــــة، ففــــي 

 َوَســـــلَّمَ  َعَلْيـــــهِ  اهللاُ  َصـــــلَّى اهللاِ  َرُســـــولِ  ِفــــي ِمـــــنْ  اْلَمِجيـــــدِ  َواْلُقـــــْرآنِ  ق َأَخــــْذتُ «

ــــْومَ  لكــــن قــــال *  .»ُجُمَعــــةٍ  ُكــــلِّ  ِفــــي اْلِمْنَبــــرِ  َعَلــــى ِبَهــــا يـَْقــــَرأُ  َوُهــــوَ  اْلُجُمَعــــِة، يـَ

  .األمر بعدم المنع امر استحباب، واهللا أعلم: المناوي

ـــدة[ ـــد] فائ ـــوم عي ـــة ي ـــى أن الجمع ـــدليل عل ـــَذا إنّ : "ال ـــْومٌ  َه ـــهُ  يـَ  ِعيـــداً  اهللا َجَعَل

ـــِلِمينَ   منـــه فلـــيمس طيـــب كـــانَ  وإنْ  َفلَيغَتِســـلْ  الُجُمَعـــةِ  ِإلَـــى جـــاءَ  َفَمـــنْ  ِلْلُمْس

) هـــــ( ُمْرســـال الســـباق بـــن عبيـــد عــــن) الشـــافعي مالـــك(". بالســـواك وعلـــيكم

 ٥٤.، صحيحَعبَّاس اْبن َعن َعنهُ 
 

  زكاة المرأةهدي النبي عليه الصالة والسالم في  - ١٥

ـــــه الصـــــالة والســـــالم ـــــال رســـــول اهللا علي ـــــنُ  َصـــــَدقَ ": ق ـــــُعودٍ  اْب ، َمْس

  ". َعَلْيِهمْ  ِبهِ  َتَصدَّْقتِ  َمنْ  َأَحقُّ  َوَوَلُدكِ  َزْوُجكِ 

                                                           
٥٤

م َیْوَم ِصیاٍم ولَِكِن َفَال َتْجَعلُوا َیْوَم ِعیدك/ َیْوُم ِعیٍد وِذْكرٍ إّن َیْوَم الُجُمَعَة : "ضعیفوفي حدیث   
  .عن أبي ھریرة) ھب". (اْجَعلُوه َیْوَم ِفْطٍر وِذْكٍر إالّ أَن َتْخِلُطوهُ بأیَّامٍ 



- ٤٩  - 
 

.٥٥سعيد أبي َعن) خَ (  

 َأْضــــًحى ِفــــي َوَســــلَّمَ  َعَلْيــــهِ  اهللاُ  َصــــلَّى اللَّــــهِ  َرُســــولُ  َخــــَرجَ ] قصــــة الحــــديث[

ـــــَوَعظَ  اْنَصـــــَرَف، ثُـــــمَّ  َصـــــلَّى،اْلمُ  ِإلَـــــى ِفْطـــــرٍ  َأوْ  ـــــَدَقِة، َوَأَمـــــَرُهمْ  النَّـــــاَس، فـَ  بِالصَّ

ــــالَ  ــــى َفَمــــرَّ  ،»َتَصــــدَُّقوا النَّــــاُس، أَيـَُّهــــا«: فـََق  َمْعَشــــرَ  يَــــا«: فـََقــــالَ  النَِّســــاِء، َعَل

ــــِإنِّي َتَصــــدَّْقَن، النَِّســــاِء، ــــُتُكنَّ  َف ــــرَ  رَأَيـْ ــــنَ  »النَّــــارِ  َأْهــــلِ  َأْكثـَ ــــمَ : فـَُقْل ــــكَ  َوِب َــــا َذِل  ي

ــــــالَ  اللَّــــــِه؟ َرُســــــولَ  ــــــْرنَ «: َق ــــــَن، ُتْكِث ــــــْرنَ  اللَّْع ــــــا َعِشــــــيَر،ال َوَتْكُف ــــــتُ  َم ــــــنْ  رَأَْي  ِم

ـــــاتِ  ـــــلٍ  نَاِقَص ـــــٍن، َعْق ـــــبِّ  َأْذَهـــــبَ  َوِدي ـــــلِ  ِلُل ـــــنْ  الَحـــــازِِم، الرَُّج ـــــَداُكنَّ، ِم  يَـــــا ِإْح

ُـــمَّ  »النَِّســـاءِ  َمْعَشـــرَ  ـــا اْنَصـــَرَف، ث ـــى َصـــارَ  فـََلمَّ ـــِه، ِإَل ـــُب، َجـــاَءتْ  َمْنزِِل َن ـــَرَأةُ  زَيـْ  اْم

ــــِه، َتْســــَتْأِذنُ  َمْســــُعوٍد، ابْــــنِ  َنــــُب، َهــــِذهِ  اللَّــــِه، َرُســــولَ  يَــــا: َفِقيــــلَ  َعَلْي : فـََقــــالَ  زَيـْ

 »َلَهـــــا ائْـــــَذنُوا نـََعـــــْم،«: قَـــــالَ  َمْســـــُعوٍد، ابْـــــنِ  اْمـــــَرَأةُ : َفِقيـــــلَ  »الزَّيَانِـــــِب؟ َأيُّ «

ـــُأِذنَ  ـــا، َف ـــتْ  َلَه ـــا: قَاَل ـــيَّ  َي ـــْرتَ  ِإنَّـــكَ  اللَّـــِه، نَِب ـــْومَ  َأَم ـــَدَقِة، اليَـ ـــانَ  بِالصَّ ـــِدي وََك  ِعْن

ــــيٌّ  ــــي، ُحِل ــــَأَرْدتُ  ِل ــــِه، أََتَصــــدَّقَ  َأنْ  َف ــــَزَعمَ  ِب ــــنُ  فـَ ــــَدهُ  أَنَّــــهُ : َمْســــُعودٍ  اْب ــــقُّ  َوَوَل  َأَح

. الحــــديث َوَســــلَّمَ  َعَلْيــــهِ  اهللاُ  َصــــلَّى النَّبِــــيُّ  فـََقــــالَ  َعلَــــْيِهْم، بِــــهِ  َتَصــــدَّْقتُ  َمــــنْ 

  )خ(

قولـــــه عليـــــه الصـــــالة  فيـــــه تصـــــديق الصـــــادق، ومثلـــــه) صـــــدق ابـــــن مســـــعود(

ــــب بعــــد القــــرآن"أصــــبتَ : "لســــالم لجــــابروا ــــنْ : ، ففــــي أصــــح الكت  َجــــاِبرٍ  َع

 يَــــــا َنَكْحــــــتَ  َهــــــلْ « َوَســــــلَّمَ  َعَلْيــــــهِ  اهللاُ  َصــــــلَّى اللَّــــــهِ  َرُســــــولُ  لِــــــي قَــــــالَ : قَــــــالَ 

 ثـَيًِّبـــــا، بَـــــلْ  الَ : قـُْلـــــتُ  »ثـَيًِّبـــــا؟ َأمْ  أَِبْكــــًرا َمـــــاَذا«: قَـــــالَ  نـََعـــــْم،: قـُْلـــــتُ  »َجــــاِبُر؟

                                                           
٥٥

: سعد بن مالك بن سنان الخدري، وھو الذي قال لھ المصطفى علیھ الصالة والسالم) أبو سعید(  
 اْلَعْبدُ  ِبَھا ُیْرَفعُ  َوأُْخَرى، الجنة لھ وجبت نبیا وبمحمد دینا وباإلسالم َرّباً  ِبا� َرِضيَ  َمنْ ! َسِعیدٍ  أََبا َیا"

َماءِ  َبْینَ  َكَما َدَرَجَتْینِ  ُكلِّ  َبْینَ  َما، الَجنَّةِ  ِفي َدَرَجةٍ ) ١٠٠( ِماَئةَ  ، هللا َسِبیلِ  ِفي اْلِجَھادَ : َواألَْرِض  السَّ
  )م". (هللا َسِبیلِ  ِفي اْلِجَھادَ 



 
 

٥٠ 
 

ـــــالَ  َـــــةً  فـََهـــــالَّ « َق ـــــكَ  َجارِي ـــــتُ  »ُتَالِعُب ـــــي ِإنَّ  اللَّـــــهِ  َرُســـــولَ  يَـــــا: قـُْل ـــــلَ  أَِب ـــــْومَ  قُِت  يـَ

ـــــٍد، ـــــَركَ  ُأُح ـــــاٍت، ِتْســـــعَ  َوتـَ ـــــنَّ  بـََن ـــــي ُك ـــــَواٍت، ِتْســـــعَ  ِل ـــــتُ  َأَخ ـــــعَ  َأنْ  َفَكرِْه  َأْجَم

ُقــــــومُ  َتْمُشــــــُطُهنَّ  اْمــــــَرَأةً  َوَلِكــــــنِ  ِمــــــثْـَلُهنَّ،) حمقــــــاء( َخْرقَــــــاءَ  َجارِيَــــــةً  ِإلَــــــْيِهنَّ   َوتـَ

  .»َأَصْبتَ «: قَالَ . َعَلْيِهنَّ 

 ِإَذا اْلُملُــــوكَ  ِإنَّ : "قَالَــــتْ {: عليهــــا الســــالم ٥٦وقــــال ربنــــا فــــي قصــــة بلقــــيس

فصـــــّدقها ربنـــــا تبـــــارك " (َأِذلَّـــــةً  َأْهِلَهـــــا َأِعـــــزَّةَ  َوَجَعُلـــــوا َأْفَســـــُدوَها قـَْريَـــــةً  َدَخُلـــــوا

ـــــَذِلكَ ): بقولـــــه ـــــونَ  وََك ـــــر مـــــن اإلخـــــوة ال يقفـــــون ، ]٣٤: النمـــــل[} يـَْفَعُل وكثي

واهللا أعلـــم ! ظنّـــا مـــنهم أن الكـــالم كـــالم بلقـــيس، فلـــيعلمْ " أذلـــة"علـــى قولـــه 

  .وعلمه أتم

هــــو مـــن رؤوس المفســــرين مــــن كبـــار الصــــحابة، وابــــن عبــــاس ) ابـــن مســــعود(

 َوَمـــنْ {: قَـــالَ  أَنـَّــهُ  اِهللا، َعْبـــدِ  َعـــنْ  َشـــِقيٍق، َعـــنْ : مســـلمففـــي . * مـــن صـــغارهم

ــــلْ  ــــةِ  يـَــــْومَ  غَــــلَّ  ِبَمــــا يَــــْأتِ  يـَْغُل  َعلَــــى: قَــــالَ  ثُــــمَّ ] ١٦١: عمــــران آل[} اْلِقَياَم

ـــــَراَءةِ  ـــــنْ  ِق ـــــْأُمُروِني َم ـــــَرَأ؟ َأنْ  َت ـــــدْ  َأقْـ َلَق ـــــَرْأتُ « فـَ ـــــى قـَ ـــــولِ  َعَل ـــــلَّى اهللاِ  َرُس  اهللاُ  َص

ــــمَ  َوَلَقــــدْ  ُســــورًَة، َوَســــْبِعينَ  ِبْضــــًعا َوَســــلَّمَ  َعَلْيــــهِ   َصــــلَّى اهللاِ  َرُســــولِ  َأْصــــَحابُ  َعِل

ـــهِ  اهللاُ  ـــلََّم، َعَلْي ـــابِ  َأْعَلُمُهـــمْ  أَنِّـــي َوَس ـــوْ  ،اهللاِ  ِبِكَت ـــًدا َأنَّ  َأْعلَـــمُ  َوَل ـــمُ  َأَح  ِمنِّـــي َأْعَل

ــــدٍ  َأْصــــَحابِ  َحلَــــقِ  ِفــــي َفَجَلْســــتُ : َشــــِقيقٌ  قَــــالَ  »ِإلَْيــــهِ  َلَرَحْلــــتُ   َصــــلَّى ُمَحمَّ

ـــــهِ  اهللاُ  ـــــُردُّ  َأَحـــــًدا َســـــِمْعتُ  َفَمـــــا َوَســـــلََّم، َعَلْي ـــــكَ  يـَ ـــــِه، َذِل ـــــهُ  َوَال  َعَلْي *  )م. (يَِعيُب

ـــهَ  َال  َوالَّـــِذي«: وقـــال ـــُرُه، ِإَل ـــا َغيـْ ـــتْ  َم ـــةٌ  نـََزَل ـــنْ  آَي ـــابِ  ِم ـــا ِإالَّ  اللَّـــهِ  ِكَت ـــمُ  َوأََن  َأْعَل

                                                           
٥٦

ّیاً أَحُد : "ضعیففي حدیث    عن ) ابن مردویھ في التفسیر، ابن عساكر". (أَبَوْي ِبْلِقیَس َكاَن ِجنِّ
  .أبي ھریرة



- ٥١  - 
 

ـــيَمنْ  ـــْت، ِف ـــنَ  نـََزَل ـــْت، َوأَْي ـــوْ  نـََزَل ـــمَ  أحـــدا َأْعلَـــمُ  َوَل ـــابِ  َأْعَل  تـََنالُـــهُ  ِمنِّـــي اللَّـــهِ  ِبِكَت

  )، كما في تفسير ابن كثيرجرير ابن رواه( »َألَتـَْيُتهُ  اْلَمطَايَا

ـــدة[ ـــةَ  روى]: فائ ـــنِ  ِعْكرَِم ـــنِ  َع ـــا اللَّـــهُ  َرِضـــيَ  َعبَّـــاسٍ  اْب ُهَم ـــالَ  َعنـْ ـــن قـــال: "َق  اب

ـــــَرى اْلَبْطَشــــةُ {: عنـــــه اهللا رضــــي مســــعود  ِهـــــيَ : َأقُــــولُ  َوأَنَـــــا بَــــْدٍر، يـَــــْومُ } اْلُكبـْ

ابـــــن  ( .أعلـــــم واهللا عبـــــاس، ابـــــن عـــــن صـــــحيح إســـــناد وهـــــذا. "القيامـــــة يـــــوم

ــــــر ــــــي) * كثي ــــــر العرب ــــــأس أن : قــــــال الفقي ــــــى رأي فــــــال ب ــــــب عل يتعقــــــب طال

  .٥٧شيخه، فإن الحّق أحق أن يتبع، والحق ال يعرف بالرجال

جـــواز نكــــاح الفقيــــر : وهــــو ابـــن مســــعود، ويســــتنبط مـــن الحــــديث) زوجـــك(

وقـــد زوج . للغنيـــة، فـــإن الكفـــاءة المعتبـــرة فـــي النكـــاح إنمـــا هـــي فـــي الـــدين

ـــب  ـــة وهـــو مـــن المـــوالي، مـــن زين ـــن حارث ـــد ب ـــه الصـــالة والســـالم زي النبـــي علي

ـــــــت جحـــــــش عليهـــــــا الســـــــالم وهـــــــي قرشـــــــية شـــــــريفة النســـــــب ـــــــي . * بن وف

 تـَْفُضــــَلهُ  أنْ  إالَّ  أْســــودَ  َوَال  أَحَمــــرَ  ِمــــنْ  ِبَخْيــــرٍ  ْســــتَ لَ  فإنَّــــكَ ! اْنظُــــرْ : "الصــــحيح

  .ذر أبي َعن) حم(". بِتَـْقَوى

 أَبِــــي َعــــنْ : وفــــي الصــــحيح. * فيــــه تقــــديم األحــــق فــــاألحق) أحــــقّ  وولــــدك(

ــــَرةَ  ــــه اهللا رضــــي ُهَريـْ ــــالَ  عن ــــلٌ  َجــــاءَ : َق ــــى رَُج ــــيِّ  ِإَل  وســــلم عليــــه اهللا صــــلى النَِّب

: قَـــالَ . »نـَْفِســـكَ  َعلَـــى أَْنِفْقـــهُ «: قَـــالَ . ِدينَـــارٌ  ِعْنـــِدي، اللَّـــهِ  َرُســـولَ  يَـــا: فـََقـــالَ 

: قَــــــالَ . آَخـــــرُ  ِعْنـــــِدي: قَــــــالَ . »َولَـــــِدكَ  َعلَـــــى أَْنِفْقــــــهُ «: قَـــــالَ . آَخـــــرُ  ِعْنـــــِدي

. »َخاِدِمــــكَ  َعَلــــى أَْنِفُقــــهُ «: قَــــالَ . آَخــــرُ  ِعْنــــِدي: قَــــالَ . »َأْهِلــــكَ  َعَلــــى أَْنِفْقــــهُ «

                                                           
٥٧

مذكر أبي وقد اتھمني من لم یعرفني تماماً أنني مقلّد إّمعّي لفضیلة شیخي األول أستاذ األستاذین   
َمْن قاَل ِفي : "الماقرأ إن شئت قول سیدنا علیھ الصالة والس: حفظھ هللا، فأقول لھ ناصحا أمینا فقیھ

ا قاَل َولَْیَس ِبَخاِرجٍ  عن ) د طب ك ھق". (ُمْؤِمٍن َما لَْیَس ِفیِھ أَْسَكَنُھ هللا َرْدَغة الَخَباِل َحتَّى َیْخُرُج ِممَّ
  .ابن عمر



 
 

٥٢ 
 

ـــــِدي قَـــــالَ  ـــــالَ . آَخـــــرُ  ِعْن ـــــتَ «: َق ـــــاِفِعيُّ  َأْخَرَجـــــهُ . »َأْعَلـــــمَ  أَْن ـــــظُ  الشَّ ـــــهُ  َواللَّْف , َل

ُـــــــو ـــــــى الزَّْوَجـــــــةِ  بِتَـْقـــــــِديمِ  َواْلَحـــــــاِكمُ  النََّســـــــاِئيُّ  َوَأْخَرَجـــــــهُ , َداُودَ  َوأَب . اْلَولَـــــــدِ  َعَل

  )البلوغ(

وهـــذا الحكـــم إنمـــا فـــي صـــدقة النســـاء علـــى أزواجهـــم، وال ) مـــن تصـــدقتِ (

ـــــنعكس ة النســـــاء علـــــى أزواجهـــــن، فـــــال يجـــــوز وال يصـــــح صـــــرف إذ نفقـــــ. ي

  .زكاتهم إليهن، فإن ذلك كالصدقة على نفسه

  

ـــه الصـــالة والســـالم فـــي  - ١٦ تواضـــع المـــرأة هـــدي النبـــي علي

  للزوج

 ِبرِجــــــاِلكمْ  أْخِبــــــرُكمْ  أالَ ": قــــــال رســــــول اهللا عليــــــه الصــــــالة والســــــالم

ـــــــنْ  ـــــــلِ  ِم ـــــــيُّ  الَجنَّـــــــِة؟ أْه ـــــــي النَِّب ـــــــي والّشـــــــِهيدُ ، الَجنَّـــــــةِ  ِف ، الَجنَّـــــــةِ  ِف

يقُ  ــــي والّصــــدِّ ــــودُ ، الَجنَّــــةِ  ِف ــــي والَمْول ــــلُ ، الَجنَّــــةِ  ِف ــــُزورُ  والرَُّج  أخــــاهُ  يـَ

ــــي ــــةِ  ِف ــــي الِمْصــــرِ  ناِحَي ــــي اهللا ِف ــــرُكمْ  َأال. الَجنَّــــةِ  ِف ــــنْ  بِِنســــاِئكمْ  أْخِب  ِم

 هــــِذهِ : قالَــــتْ  ظُِلَمــــتْ  ِإذا الِّتــــي العئــــود الولــــود الــــَوُدودُ  الَجنَّــــِة؟ أْهــــلِ 

  ". ترضى حتى غمضا أذوق ال، يدك ِفي َيِدي

.٥٨عْجَرة بن َكْعب َعن) طب، اْألَفْـَراد ِفيقط (  

  .فيه تشويق إلى العلم، ليتنبه السامع إلى ما سيقال له) أال أخبركم(

                                                           
٥٨

 َكانَ  َفَمنْ {: األنصاري من أصحاب الشجرة، وھو الذي نزلت فیھ قولھ تعالى) كعب بن عجرة(  
احلق : "قال لھ علیھ الصالة والسالم، ف]١٩٦: البقرة[}  َفِفْدَیةٌ  َرْأِسھِ  ِمنْ  أًَذى ِبھِ  أَوْ  َمِریًضا ِمْنُكمْ 

  .أو كما قال". مساكین، أو انسك شاةً  ٦على ) آصاع ٣(أیام، أو تصدق بفرق  ٣وصم 
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، العهــــد أو، للجــــنس: فيــــه وأل، درجاتهــــا أعلــــى فــــي أي) الجنــــة فــــي النبــــي(

: آالف، والرســــــــــل مــــــــــنهم ١٢٤: واألنبيــــــــــاء عــــــــــددهم*  .االســــــــــتغراق أو

  .فقْط، كما في المسند ٣١٥

ــــــل أي) والشــــــهيد( ســــــمي *  .اهللا كلمــــــة إلعــــــالء الكفــــــار معركــــــة فــــــي القتي

ـــه،  ـــه بإيمان ـــه يشـــهد ل ـــد المـــوت، وألن قتال ـــواب عن شـــهيداً لمـــا شـــهد مـــن الث

ـــــــة : وفـــــــي الصـــــــحيح. * وألن روحـــــــه يشـــــــهد أي يحضـــــــر فـــــــي أنهـــــــار الجن

ـــِهيدِ " ـــدَ  ِللشَّ ـــْبعُ  اهللا ِعْن ـــرُ : ِخَصـــالٍ  َس ـــهُ  يـُْغَف ـــي َل ـــةٍ  َأوَّلِ  ِف ـــنْ  َدفْـَع ـــهِ  ِم ـــَرى، َدِم  َويـَ

نَــــــْينِ  َويـُـــــَزوَّجُ ، اِإليَمـــــانِ  ُحلَّـــــةَ  َوُيَحلَّـــــى، اْلَجنَّـــــةِ  ِمـــــنَ  َمْقَعـــــَدهُ   َزْوَجـــــةً  َوَســـــْبِعينَ  اثـْ

ــــنَ  ــــينِ  اْلُحــــورِ  ِم ــــارُ ، اْلِع ــــنْ  َوُيَج ــــَذابِ  ِم ــــرِ  َع ــــْأَمنُ ، اْلَقْب ــــنَ  َوَي ــــَزعِ  ِم ــــرِ  اْلَف ، اَألْكَب

ــــرٌ  ِمْنــــهُ  اْلَياُقوتَــــةُ : اْلَوقَــــارِ  تَــــاجُ  رَْأِســــهِ  َعَلــــى َويُوَضــــعُ  َيا ِمــــنَ  َخيـْ نـْ ، ِفيَهــــا َوَمــــا الــــدُّ

 عــــــن) هــــــ ت حــــــم(". بـَْيتِـــــهِ  َأْهـــــلِ  ِمــــــنْ  ِإْنَســـــاناً ) ٧٠( َســــــْبِعينَ  ِفـــــي َوَيْشـــــَفعُ 

  .كرب معدي بن المقدام

َنةً  رَْأِسهِ  َعَلى السُُّيوفِ  بَِبارَِقةِ  َكَفى: "وفي الصحيح   .رجل عن) ن(". ِفتـْ

ــــــــَهَداءِ  أْرَواحَ  إنّ : "وفــــــــي الصــــــــحيح ــــــــي الشُّ ــــــــرٍ  َجــــــــْوفِ  ِف  َلهــــــــا، ُخْضــــــــرٍ  طَْي

ـــــلُ  ـــــةٌ  ٥٩قَناِدي ـــــْرشِ  َتْحـــــتَ  ُمَعلََّق ـــــنَ  َتْســـــَرحُ ، الَع ـــــثُ  الَجنَّـــــةِ  ِم ـــــمَّ ، شـــــاَءتْ  َحْي  ث

ــــكَ  ِإلَــــى تــــأوي  مــــنْ  قـََناِديــــلِ : "وفــــي لفــــظ*  .مســــعود ابــــن) م(". الَقناِديــــلِ  تِْل

  .عباس ابنعن ) ك د حم(". اْلَعْرشِ  ِظلِّ  ِفي ُمَعّلَقةٍ ، َذَهبٍ 

 والتصـــــــديق الصـــــــدق الكثيـــــــر أي، مبالغـــــــة صـــــــيغة، بالتشـــــــديد) والصـــــــديق(

 َجـــاءَ  َوالَّـــِذي{: ، كـــأبي بكـــر الصـــديق عليـــه الســـالم، فقـــد قـــال ربنـــاللشـــارع

                                                           
٥٩

ْیت و) اْلقْنِدیل(     .یشعلِمْصَباح كالكوب، ِفي َوسطھ فتیل، یْمَأل ِباْلَماِء َوالزَّ



 
 

٥٤ 
 

 ، فقــــال اإلمــــام]٣٣: الزمــــر[} تـَُّقــــونَ اْلمُ  ُهــــمُ  ُأولَئِــــكَ  بِــــهِ  َوَصــــدَّقَ  بِالصِّــــْدقِ 

ـــــر ـــــاِدق َجْعَف  صـــــلى اهللا َرُســـــول: بِالّصـــــدقِ  َجـــــاءَ  الَّـــــِذي ِإن خـــــالف َال : "الصَّ

ــــهِ  اهللا ــــهِ  صــــدق َوالَّــــِذي، َوســــلم َعَلْي ُــــو: ِب  منقبــــة َوأي، َعنــــهُ  اهللا َرِضــــي بكــــر أَب

ـــــغ ـــــن أبل ـــــيهم َذلِـــــك م ُهم اهللا َرِضـــــي ف ـــــنـْ ـــــينَ  َع ـــــذهبيذكـــــره ا". (َأْجَمِع فـــــي  ل

  ")َعَلْيِهم اهللا رضَوان الصََّحابَة من أحد سب: "ينالسبع اْلَكِبيَرة

ــــود( ــــذي الطفــــل أي) والمول ــــل يمــــوت ال ــــوغ قب ــــي. * البل ــــر العرب : قــــال الفقي

ـــــِدهِ  نـَْفِســـــي َوالَّـــــِذي: "حتـــــى الســـــقط، فقـــــد ثبـــــت فـــــي الســـــنة ـــــْقطَ  ِإنَّ  بَِي  السِّ

  .معاذ َعن) هـ(". اْحَتَسَبْتهُ  ِإَذا الَجنَّةِ  ِإَلى ِبَسَررِهِ  ُأمَّهُ  لََيُجرُّ 

  .اإلنسان: والمراد، يّ طرد وصف ذكره) والرجل(

ــــزور أخــــاه( ــــي الصــــحيح) ي ــــنْ : "وف ــــادَ  َم ــــهُ  َأخــــاً  زَارَ  َأوْ ، َمرِيضــــاً  َع ، اهللا ِفــــي َل

بَـــــوَّْأتَ ، َمْمَشــــاكَ  َوطَــــابَ  ِطْبــــتَ  َأنْ : ُمنَــــادٍ  نَــــاَداهُ   ت(". َمْنــــزِالً  اْلَجنَّــــةِ  ِمــــنَ  َوتـَ

   .هريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة أبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن) هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــي الصــــــحيح*  ــــــاَلى اهللا إنّ : "وف َع ــــــولُ  تـَ ــــــْومَ  يق ــــــةِ  يـَ ــــــنَ : القَياَم  الُمَتحــــــابُّونَ  أْي

ـــْومَ ؟ ِلَجاللـــي ـــي ُأِظلُُّهـــمْ  اليَـ ـــْومَ  ِظلِّـــي ِف ـــي عـــن) م حـــم(". ظلـــي إال ظـــل ال يـَ  أب

  .هريرة

ــــوى مــــن األخــــوة النســــبية، قــــال . اإلســــالم فــــي) أخــــاه( واألخــــوة الدينيــــة أق

ـــرُ  َعَمـــلٌ  ِإنـَّــهُ  َأْهِلـــكَ  ِمـــنْ  لَـــْيسَ  ِإنـَّــهُ  نُـــوحُ  يَـــا قَـــالَ {: ربنـــا : هـــود[}  َصـــاِلحٍ  َغيـْ

٤٦[.  
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 كـــــورة كـــــل: والمصـــــر، عنـــــه شاســـــع مكـــــان فـــــي :أي) المصـــــر ناحيـــــة فـــــي(

   ٦٠.والصدقات الفيء فيها يقسم

ــــه، تعــــالى اهللا لوجــــه) اهللا فــــي(  تأميــــل ألجــــل ال، هللا إال يحبــــه ال يحبــــه ولكون

  .مداهنة وال

اللهــــم ارزقنــــي حــــّب أم زيــــدان شــــريكة "*  .زوجهــــا إلــــى المتحببــــة) الــــودود(

  .آمين" حياتي

  .بأقاربها البكر في ويعرف، الوالدة الكثيرة أي) الولود(

ــــرُ ": وفــــي الصــــحيح. * بــــالنفع زوجهــــا علــــى تعــــود التــــي) ودؤ العــــ(  النَّــــاسِ  َخيـْ

َفُعُهـــــمْ  إن لـــــم : قـــــال الفقيـــــر العربـــــي*  .َجـــــابر َعـــــن) اْلُقَضـــــاِعي(". ِللنَّـــــاسِ  أنـْ

  .تكن نافعاً، فكن ميتاً يكبَّر عليه أربعا

 تقصـــــير بنحـــــو زوجهـــــا ظلمهـــــا يعنـــــي، للمفعـــــول بالبنـــــاء) لمـــــتظُ  إذا التـــــي(

  .ذلك ونحو، قسم في جور أو، إنفاق في

  .قبضتك في ذاتي أي) يدك في يدي(

 إغماضــــــــــا العــــــــــين أغمضــــــــــت يقــــــــــال، نومــــــــــا أذوق ال) غمضــــــــــا أذوق ال(

 ِإذا: "ضـــــــعيفوفـــــــي حـــــــديث . * أجفانهــــــا أطبقـــــــت: تغمميضـــــــا وغمضــــــتها

  . عباس ابن عن) عد طب(". عينيه يـُْغِمضْ  َفَال  الصَّالةِ  ِفي أحدُُكمْ  قامَ 

 خليقــــة فهــــي، مــــنهن األوصــــاف بهــــذه اتصــــفت فمــــن: يعنــــي) ترضــــى حتــــى(

 فـــــالمرأة، صـــــفاتها هـــــذه مـــــن فـــــيهن نـــــرى وقلمـــــا، الجنـــــة أهـــــل مـــــن بكونهـــــا

: ، كمــــــا جــــــاء فــــــي حــــــديث مرســــــل صــــــحيحاألعصــــــم كــــــالغراب الصــــــالحة

                                                           
٦٠

َوَتَقع على المدن . اْلمصر اْلَجاِمع، وكل َمَكان اتََّصلت ِبِھ األبنیة، َواتخذ قرارا): اْلقْرَیة(و  
  .َوَغیرَھا
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ـــــرُ " ، )الموافقــــــة للــــــزوج( واتَِيــــــةُ اْلمُ  واِســــــيةُ اْلمُ ، الــــــَوُدودُ  الَولُــــــودُ : ِنســــــاِئُكمُ  َخيـْ

ــــــــْينَ  ِإذا ــــــــرات ( َتَخــــــــيَِّالتُ اْلمُ  َتبرِّجــــــــاتُ اْلمُ : ِنســــــــاِئُكمْ  وَشــــــــرُّ . اهللا اتـََّق المتكب

ُهنَّ  الَجنَّـــــةَ  يَـــــْدُخلُ  َال ، ناِفقـــــاتُ اْلمُ  َوُهـــــنَّ ، )المعجبـــــات ـــــنـْ ـــــلُ  ِإالَّ  ِم  الغـــــراب ِمْث

 يســــار بـــن ســــلَمان َوَعـــن ُمْرســـال الصَّــــَدِفي أذينـــة أبـــي عــــن) هـــق(". األعصـــم

 .مرسال

ـــــــال] درجـــــــة الحـــــــديث[ ـــــــه: الهيثمـــــــي ق ـــــــن الســـــــري في  وهـــــــو إســـــــماعيل ب

 منكـــــر: (األزدي قـــــال: الـــــذهبي قـــــال، خيـــــثم بـــــن ســـــعيد وفيـــــه). * متـــــروك(

: القطـــــان يحيـــــى قـــــال: الـــــذهبي قـــــال إســـــماعيل بـــــن والســـــري، )الحـــــديث

ـــــه لـــــي اســـــتبان ـــــروك: النســـــائي وقـــــال. واحـــــد مجلـــــس فـــــي كذب  ورواه. * مت

ـــــن عـــــن الشـــــعب فـــــي البيهقـــــي ـــــاس اب *  .بمـــــرة ضـــــعيف إســـــناده: وقـــــال عب

  .وحسنه األلباني، فلعله لطرقه وشواهده، واهللا أعلم وعلمه أتم
 

الرحمـــــــة هـــــــدي النبـــــــي عليـــــــه الصـــــــالة والســـــــالم فـــــــي  - ١٧

  لألبناء

 يــــــرحمهم الراحمــــــون": قــــــال رســــــول اهللا عليــــــه الصــــــالة والســــــالم

ـــــرحمن ـــــاَركَ  ال ـــــالى تَب ـــــنْ  اْرَحُمـــــوا، َوتـََع ـــــي َم ـــــْرَحْمُكمْ  اَألْرضِ  ِف  َمـــــنْ  يـَ

ـــــماءِ  ِفـــــي ، الـــــرحمن مـــــن شـــــجنة والـــــرحم): ك ت حـــــم( زَاد* ". السَّ

  .اهللا َقَطَعهُ  َقَطَعها َوَمنْ ، اهللا َوَصَلهُ  َوَصَلَها َفَمنْ 
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.٦١َعْمرو اْبن َعن) ك ت د حم(  

ـــــــي لمـــــــن) الراحمـــــــون( ـــــــوان آدمـــــــي مـــــــن األرض ف ـــــــم وحي ـــــــؤمر ل ـــــــه ي : بقتل

 بـــــالتوجع ثـــــم، الظلـــــم وكـــــف، والشـــــفاعة، اســـــاةو والم، واإلحســـــان، بالشــــفقة

ــــدعاء، إليــــه وااللتجــــاء، اهللا إلــــى والتوجــــه  مقــــام ولكــــل، الحــــال بإصــــالح وال

   .مقال

ـــــه" الرحمـــــة" فـــــإطالق، علـــــيهم ويتفضـــــل إلـــــيهم يحســـــن أي) يـــــرحمهم(  علي

ـــــالجوارح يتعلـــــق عمـــــا لتنزهـــــه، الزمهـــــا باعتبـــــار  حـــــديث أول وذا: قيـــــل* . ب

   ٦٢.مسلسالً  روي

َنمــــا: "وفــــي الصــــحيح  فـََوَجــــدَ  الَعطَــــشُ  َعَلْيــــهِ  اْشــــَتدَّ  ِبَطرِيــــقٍ  يَْمِشــــي رَُجــــلٌ  بـَيـْ

ــــَزلَ  بِْئــــراً  نَـ  يْأُكــــلُ  يـَْلَهــــثُ  ِبَكْلــــبٍ  ُهــــوَ  فَــــِإذا، َخــــَرجَ  ثُــــمَّ  ِمْنهــــا َفَشــــِربَ ، ِفيهــــا فـَ

ـــَرى ـــنَ  الثـَّ ـــدْ : َفقـــالَ ، الَعَطـــشِ  ِم ـــغَ  َلَق ـــنَ  الَكْلـــبُ  َهـــذا بـََل ـــلَ  الَعَطـــشِ  ِم  الَّـــِذي ِمْث

ــــغَ  ــــي بـََل ــــَزلَ . ِب نَـ ــــرَ  فـَ ــــهُ  َفَمــــألَ  الِبئـْ ــــاء ُخفَّ ُــــمَّ  َم ــــهِ  أْمَســــكَ  ث ــــم ِبِفي  فســــقى رقــــي ث

ــــب ــــرَ  اهللا فشــــكر، الكل ــــي. لَــــهُ  فـََغَف ــــلِّ  ِف ــــةٍ  َكبــــدٍ  ذاتِ  ُك ــــرٌ  َرْطَب  َمالــــك(". أْج

  .هريرة أبي َعن) د ق حم

: أماليــــــه فــــــي العراقــــــي الحــــــافظ ذكرهــــــا للزعفرانــــــي روايــــــة وفــــــي) الــــــرحمن(

أن الــــرحمن أبلــــغ مــــن الــــرحيم، : والفــــرق بينهمــــا*  .الــــرحمن بــــدل" الــــرحيم"

ــــة، واهللا أعلــــم: أو ــــه . * الــــرحمن للــــنعم الظــــاهرة، والــــرحيم للــــنعم الباطن وقول

  .يدل على أن الجزاء من جنس العمل" يرحمهم الرحمن"
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عبد هللا بن عمرو بن العاص رضي هللا عنھما، وكان یكتب كل حدیث رسول هللا، ) ابن عمرو(  
ما، فكان أكثر الصحابة حدیثا فیما كتب، وأبو ھّر أكثرھم حدی ثا فیما حفظ، وبالحفظ تكون مقدَّ

  .فاحفْظ فكل حافظ إمام
٦٢

  .وقد ُرّویناه مسلسالً من طریق شیخنا اللوذعي سفیان نور البنجري المكي المقرئ حفظھ هللا  
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 المخلوقــــــات مــــــن رحمتــــــه تســــــتطيعون مــــــن أي) األرض فــــــي مــــــن ارحمــــــوا(

  .المتجددة برحمتكم

ــــرحمكم( ــــن ي ــــي م ــــال) الســــماء ف ــــارف ق ــــوني الع ــــإن: الب ــــك كــــان ف  شــــوق ل

ـــــرك تســـــتبد وال، ولغيـــــرك لنفســـــك رحيمـــــا فكـــــن، اهللا مـــــن رحمـــــة إلـــــى ، بخي

ــــــر، بجاهــــــك والــــــذليل، بعلمــــــك الجاهــــــل فــــــارحم ــــــر، بمالــــــك والفقي  والكبي

 ورفـــــع بعطفـــــك والبهـــــائم، بـــــدعوتك والعصـــــاة، ورأفتـــــك بشـــــفقتك والصـــــغير

ـــــأقرب*  ٦٣.غضـــــبك ـــــاس ف ـــــن الن ـــــه أرحمهـــــم اهللا رحمـــــة م ـــــا فكـــــل، لخلق  م

  .الرحمة صفة عن صادر فهو جل أو دق خير من يفعله

 رحمهــــا فمــــن، فيرحمهــــا بنفســــه يبــــدأ أن الــــراحم أمــــر قــــد: عربــــي ابــــن وقـــال

ـــين بينهـــا وحـــال، هـــداها ســـبيل بهـــا ســـلك ـــه، هواهـــا وب  جـــار أقـــرب رحـــم فإن

ــــين جمــــعقــــد ف، صــــورته علــــى اهللا خلقهــــا صــــورة ورحــــم، إليــــه ، الحســــنيين ب

  .الدعاء في بنفسه يبدأ أن الداعي أمر ولذلك

ــــ أي) مــــن فــــي الســــماء( ــــ نْ َم ــــذين الســــماء ألهــــل عامــــةٌ  هرحمُت ــــر هــــم ال  أكث

 روايــــة إليــــه يشــــير كمــــا،  الســــماء أهــــل: المــــراد أو، األرض أهــــل مــــن وأعظــــم

  ".السماء أهل"

كــــــذلك قــــــال المنــــــاوي، : قــــــال الفقيــــــر العربــــــي عاملــــــه اهللا بلطفــــــه الخفــــــي

يــــرحمكم اهللا الــــذي فــــي الســــماء، ففــــي الصــــحيح فــــي : واألصــــح أن المــــراد

ــــماءِ  ِإلَــــى ِبهــــا يـُْنَتهــــى َحتّــــى: "... حــــديث روح المــــؤمن إذا مــــات  الّتِــــي السَّ

  .هريرة أبي َعن) هـ(". َوَتعالى تَباَركَ  اللَّهُ  ِفيَها
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عن عباد ) حم د ن ھـ ك". (َما َعلَّْمَتُھ إِْذ كاَن َجاِھالً، َوالَ أَْطَعْمَتُھ إذ كان ساغبا: "وفي الصحیح  
  .شرحبیلبن 
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  .القرابة أي) الرحم(

ـــــثالث بالحركـــــات) شـــــجنة( ـــــة: المعجمـــــة للشـــــين ال ـــــة مشـــــتبكة قراب  متداخل

  .العروق كاشتباك

ــــة( ــــالعرش معلق ــــرحم) ب ــــي ال ــــن وتقطــــع توصــــل الت ــــذكر، المعــــاني م  تعلقهــــا ف

 اســــتحالة وال: العالئــــي قــــال. * شــــأنها عظــــم إلــــى وإشــــارة، اســــتعارة بــــالعرش

  .وتنطق تعقل بحيث تجسدها في

 أول وهـــــو، العـــــارفين تـــــاج الشـــــيخ والـــــدي أنشـــــدنا: قـــــال المنـــــاوي ]تتمـــــة[

ـــــه ســـــمعته شـــــعر ـــــال من ـــــاذ الصـــــالح الشـــــيخ أنشـــــدنا: ق  شـــــعر أول وهـــــو مع

ـــــــة أنشـــــــدنا: قـــــــال، منـــــــه ســـــــمعته ـــــــى اإلســـــــالم شـــــــيخ المجتهـــــــدين بقي  يحي

ـــــاوي ـــــه ســـــمعناه شـــــعر أول وهـــــو المن ـــــق الحـــــافظ أنشـــــدنا: قـــــال، من  المحق

ـــــي ـــــدين ول ـــــه ســـــمعته شـــــعر أول وهـــــو ٦٤العراقـــــي ال ـــــو أنشـــــدنا: قـــــال، من  أب

ــــــد محمــــــد ــــــه ســــــمعته شــــــعر أول وهــــــو الســــــكندري الوهــــــاب عب : قــــــال، من

: قـــــال، منــــه ســــمعته شــــعر أول وهــــو الواســـــطي محمــــد بــــن محمــــد أنشــــدنا

: قـــــال، منـــــه ســـــمعته شـــــعر أول وهـــــو الحـــــافظ ســـــليم المظفـــــر أبـــــو أنشـــــدنا

، منـــــه ســـــمعته شـــــعر أول وهـــــو الدمشـــــقي العزيـــــز عبـــــد محمـــــد أبـــــو أنشـــــدنا

 ٦٥عســـاكر ابـــن اهللا هبـــة بـــن علـــي القاســـم أبـــو الحـــافظ اإلمـــام أنشـــدنا: قـــال

 وال ...مغتنمـــــا اللــــب يـــــاذا الخيــــر إلــــى بـــــادر :منــــه ســـــمعته شــــعر أول وهــــو

 ،محتشما الخير قليل من تكن
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رجال حول ابن : "واقرأ كتابي. الولي العراقي ھو ابن الزین العراقي صاحب ألفیة الحدیث  
  ".تیمیة

٦٥
  .ھـ ٥٧١في رحالتھ، توفي ) صاحب األنساب(كان محدث الدیار الشامیة، ورفیق السمعاني   
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 اإلفضـــــــال يســـــــتوجب فالشـــــــكر ...نعـــــــم مـــــــن أوالك مـــــــا لمـــــــوالك واشـــــــكر

 ،والكرما

 .رحما من الرحمن يرحم فإنما ...وارعهم اهللا خلق بقلبك وارحم

: العلــــــوم ينــــــابيع فــــــي الجــــــويني القضــــــاة أقضــــــى العالمــــــة قــــــال: >تنبيــــــه<

 وإن، رحـــــيم جمـــــع" الرحمـــــاء" دون، راحــــم جمـــــع بـــــالراحمين إتيانـــــه حكمــــة

ــــب كــــان ــــا غال ــــن ورد م ــــرحيم اســــتعمال الرحمــــة م ــــراحم ال ال  الــــرحيم أن: ال

 بجمـــــع فعبـــــر، عليـــــه االقتصـــــار ىاقتضـــــ بجمعهـــــا عبـــــر فلـــــو، مبالغـــــة صـــــيغة

ــــــى إشــــــارة راحــــــم ــــــاد أن إل ــــــ مــــــن مــــــنهم العب ــــــه تقّل  وصــــــفه فيصــــــح، رحمت

  . ذلك في فيدخل، الرحيم ال بالراحم

: وقــــال، "الرحمـــاء عبــــاده مـــن اهللا يـــرحم إنمــــا" حـــديث نفســــه علـــى أورد ثـــم

: وهــــو القلــــوب صــــفحات علــــى الـــذهب بمــــاء يكتــــب أن حقــــه جوابــــا لـــه إن

 علـــــى دال الـــــرحمن ولفـــــظ، والكبريـــــاء العظمـــــة علـــــى دال الجاللـــــة لفـــــظ أن

 مســـــــوقا الكـــــــالم يكـــــــون، الجاللـــــــة لفـــــــظ ورد حيـــــــث: باالســـــــتقراء، العفـــــــو

 يناســــب لـــم، "اهللا يــــرحم إنمـــا" قولـــه فــــي الجاللـــة لفـــظ ذكــــر فلمـــا. للـــتعظم

 علــــى جاريــــا الكــــالم ليكــــون، وعظمــــت رحمتــــه كثــــرت مــــن ذكــــر غيــــر معهــــا

ــــرحمن كــــان ولمــــا، العظمــــة نســــق ــــدل ال ــــى ي ــــي المبالغــــة عل ــــو ف  ذكــــر، العف

  .قلت وإن رحمة ذي كل
 

  تربية األوالدهدي النبي عليه الصالة والسالم في  - ١٨
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ــــه الصــــالة والســــالم ــــُروا": قــــال رســــول اهللا علي ــــمْ  ُم ــــَالةِ  َأْوَالدَُك  بِالصَّ

َنــــــاءُ  َوُهــــــمْ  َهــــــا َواْضــــــرِبُوُهمْ ، ِســــــِنينَ  َســــــْبعِ  أَبـْ َنــــــاءُ  َوُهــــــمْ  َعَليـْ  َعْشــــــرِ  أَبـْ

ـــــِنينَ  ـــــنهم َوفـَرِّقُـــــوا، ِس  عبـــــده أحـــــدكم زوج وإذا(( المضـــــاجع فـــــي بي

  . ))الرُّْكَبةِ  َوفـَْوقَ  السُّرَّةِ  ُدونَ  ما إلى ينظر فال أجيره أو

.، صحيح إال ما بين قوسين٦٦عمرو ابن عن) ك د حم(  

 أمــــروا أصــــله مــــروا: الطيبــــي قــــال*  .فأصــــل األمــــر للوجــــوب، وجوبــــا) مــــروا(

 همـــــزة إلـــــى يحـــــتج لـــــم الفعـــــل فـــــاء حـــــذفت فلمـــــا تخفيفـــــا همزتـــــه حـــــذفت

  .الميم لتحريك الوصل

المولــــــود، ذكــــــراً كــــــان أو : والولــــــد* . "أبنــــــاءكم": روايــــــة وفــــــي) أوالدكــــــم(

ــــــرْ {: وقــــــال ربنــــــا*  .أنثــــــى ــــــكَ  َوْأُم ــــــَالةِ  َأْهَل ــــــا َواْصــــــطَِبرْ  بِالصَّ َه : طــــــه[}  َعَليـْ

١٣٢[.  

وكـــــذلك بالصـــــوم كمـــــا فعـــــل الصـــــحابة رضـــــوان اهللا *  .المكتوبـــــة) بالصـــــالة(

  .عليهم

ــــتِ  الرُّبـَيِّــــعِ  َعــــنِ : ففــــي الصــــحيحين ــــوِّذٍ  بِْن ــــتْ  ُمَع ــــيُّ  َأْرَســــلَ : قَاَل  اهللاُ  َصــــلَّى النَِّب

ـــــهِ  ـــــلَّمَ  َعَلْي ـــــَداةَ  َوَس ـــــورَاءَ  َغ ـــــى َعاُش ـــــَرى ِإَل ـــــارِ  قـُ ـــــنْ «: األَْنَص ـــــَبحَ  َم ـــــًرا، َأْص  ُمْفِط

ـــــِتمَّ  ْلُي ـــــنْ  يـَْوِمـــــهِ  بَِقيَّـــــةَ  فـَ ـــــتْ  ،»َفلَيُصـــــمْ  َصـــــائًِما، َأْصـــــَبحَ  َوَم  َنُصـــــوُمهُ  َفُكنَّـــــا: قَاَل

ـــــُد، َيانـََنا، َوُنَصـــــوِّمُ  بـَْع ـــــبـْ ـــــمُ  َوَنْجَعـــــلُ  ِص ـــــةَ  َلُه ـــــنِ  ِمـــــنَ  اللُّْعَب ـــــِإَذا ،٦٧الِعْه  َبَكـــــى َف

َناهُ  الطََّعامِ  َعَلى َأَحُدُهمْ    . اِإلْفطَارِ  ِعْندَ  َيُكونَ  َحتَّى َذاكَ  َأْعطَيـْ
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  .ھو وابن عباس وابن عمر وابن الزبیر: عبد هللا، وھو أحد العبادلة األربعة): ابن عمرو(  
٦٧

ھذا یدل على صغرھم جدا، فھم أصغر من سبع سنین، إذ : قال شیخنا الكملي المغربي حفظھ هللا  
  .أبناء سبع سنین ال تلھیھم اللعبة من الجوع، وهللا أعلم وعلمھ أتم
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ـــــاء وهـــــم( ـــــي) ســـــنين ســـــبع أبن ـــــغ إذا يعن ـــــأداء فـــــأمروهم ســـــبعا أوالدكـــــم بل  ب

. تركهـــا علـــى فاضـــربوهم عشـــرا بلغـــوا فـــإذا، بهـــا ويأنســـوا ليعتادوهـــا الصـــالة

 األمــــر إذ، مخاطــــب غيــــر والصـــبي، لألوليــــاء أمــــر: الســـالم عبــــد ابــــن قـــال* 

  .الشيء بذلك أمرا ليس بالشيء باألمر

  . فإنه عمر التمييز: الجواب بعون الوهاب* لماذا؟ ) سبع سنين(

ـــــ": الفقهـــــاء لغـــــة معجـــــمقـــــال فـــــي  ـــــذيهـــــو  زالممّي ـــــده ال ـــــى القـــــدرة عن  عل

ـــــرد الخطـــــاب يفهـــــم الـــــذي، أو االشـــــياء بـــــين التفريـــــق  ويفـــــرق الجـــــواب، وي

 بــــــــــاختالف يختلــــــــــف بـــــــــل، بســــــــــنّ  يضــــــــــبط وال والنـــــــــافع، الضــــــــــار بـــــــــين

  ". االشخاص

ـــــي*  ـــــر العرب ـــــز : قـــــال الفقي ـــــر أن عمـــــر التميي ـــــا .ســـــنين ٧واألكث : وقـــــال ربن

ةٍ  اْلِكَتــــابَ  ُخــــذِ  َيْحَيــــى يَــــا{ َنــــاهُ  ِبُقــــوَّ : أي ]١٢: مــــريم[}  َصــــِبي�ا اْلُحْكــــمَ  َوآتـَيـْ

  .سنين كما في الجاللين، واهللا أعلم ٣

*  .ضــــــربا غيــــــر مبــــــرح، فإنــــــه ضــــــرب التأديــــــب، واهللا أعلــــــم) واضــــــربوهم(

أو . فيجـــــوز الضـــــرب بالســـــواك فـــــي اإلســـــت إذ هـــــو أكثـــــر الجـــــوارح أمنـــــاً 

ــــْوطَ  َعلُِّقــــوا: "، لمــــا ثبــــت فــــي الســــنةبالســــوط ــــَراهُ  َحْيــــثُ  السَّ ، اْلبَـْيــــتِ  َأْهــــلُ  يـَ

  .، واهللا أعلمَعبَّاس اْبن َعن) طب عب(". َلُهمْ  َأَدبٌ  فَِإنَّهُ 

ـــــوا( ـــــنهم وفرق ـــــي بي ـــــوا أي) المضـــــاجع ف ـــــين فرق ـــــي أوالدكـــــم ب  مضـــــاجعهم ف

ــــي ــــامون الت ــــل مــــن احــــذرً ، عشــــرا بلغــــوا إذا فيهــــا ين  كــــن وإن، الشــــهوة غوائ

 فـــــي بيـــــنهم والتفـــــرق بالصـــــالة األمـــــر بـــــين جمـــــع: الطيبـــــي قـــــال* . أخواتـــــه
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ـــــة فـــــي المضـــــاجع ـــــا، الطفولي ، لهـــــم وتعليمـــــا كلـــــه اهللا ألمـــــر ومحافظـــــة تأديب

  .المحارم فيجتنبوا التهم مواقف يقفوا ال وأن، الخلق بين والمعاشرة

وفيــــه إشــــارة إلــــى تعلــــيم الصــــغار اجتنــــاب المحرمــــات، : قــــال الفقيــــر العربــــي

إلبــــاس بنــــاتهم  ولــــيس كمــــا فعــــل أهــــل زماننــــا مــــن. وإن لــــم يكونــــوا مكلفــــين

  !!!الصغار لباس الكاسيات العاريات

وقـــد قـــال عليـــه الصـــالة والســـالم للحســـن وهـــو صـــغير حـــين يأكـــل مـــن تمـــر 

 عـــــــن) حـــــــب حـــــــم(". الصـــــــدقة لنـــــــا تحـــــــل ال محمـــــــد آل إنـــــــا: "الصـــــــدقة

  .على بن الحسن

 َعْبــــــِدي": َأَحــــــدُُكمْ  يـَُقــــــوَلنَّ  الَ : "وفــــــي مســــــلم. * غالمــــــه أو فتــــــاه) عبــــــده(

ــــي ــــلُّ  اهللا َعِبيــــدُ  ُكلُُّكــــمْ ،  "َوَأَمِت ــــنْ ، اهللا ِإَمــــاءُ  ِنَســــاِئُكمْ  وَُك  ُغَالِمــــي": لِيَـُقــــلْ  َوَلِك

  .هريرة أبي َعن) م(". َوفـََتاِتي َوفـََتايَ ، َوَجارِيَِتي

ــــرَ  ِإنَّ {: قــــال ربنــــا. مــــن يســــتأجر فــــي عمــــٍل مــــا) أجيــــره( ــــنِ  َخيـْ  اْســــَتْأَجْرتَ  َم

ــــــــِويُّ  ــــــــينُ  اْلَق ــــــــوع أربعــــــــة*  ]٢٦: القصــــــــص[}  اْألَِم ــــــــع، صــــــــرف، : والبي بي

  .مقايضة، وإجارة

  ".يرينّ  فال: "رواية وفي) ينظرْ  فال(

 فــــإن، ركبتــــه أو ســــرته بــــين مــــا: "وفــــي لفــــظ) مــــا دون الســــرة وفــــوق الركبــــة(

ــــا ــــين م ــــه ســــرته ب ــــن وركبت ــــه م ــــي* ". عورت ــــة وف ــــدارقطني رواي ــــال: "لل  تنظــــر ف

  ". العورة من ركبته إلى السرة تحت ما فإن، عورته من شيء إلى األمة

منهـــــا، واألول أقـــــوى : الســـــرة نفســـــها ليســـــْت مـــــن العـــــورة، وقيـــــل) الســـــرة(

  .واهللا أعلم
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  .منها، والراجح األول واهللا أعلم: ليست من العور، وقيل) الركبة(

فالمغلظــــة . مغلظــــة ومخففــــة: واعلــــم أن العــــورة نوعــــان: العربــــيالفقيــــر قــــال 

وهـــذا . ذكـــره وأنثيـــاه مـــن األمـــام، ومـــا بـــين إســـتيه مـــن الخلـــف: مـــن الرجـــل

هــــل هــــي : هــــو الجمــــع بــــين األحاديــــث المختلفــــة فــــي كــــون فخــــذ الرجــــل

  .عورة أم ال، واهللا أعلم

ـــــال] درجـــــة الحـــــديث[ ـــــيالنـــــووي  ق ـــــد ٦٨الريـــــاض ف : داود ألبـــــي عـــــزوه بع

. صــــحيح إال مــــا بــــين قوســــين فضــــعيف: وقــــال األلبــــاني*  .حســــن دهإســــنا

  .واهللا أعلم وعلم أتم
 

  اللباسهدي النبي عليه الصالة والسالم في  - ١٩

ُقوا َواْشــــَربُوا ُكُلــــوا": قــــال رســــول اهللا عليــــه الصــــالة والســــالم  َوَتَصــــدَّ

  ". َمِخيَلةٍ  َوالَ  ِإْسَرافٍ  َغْيرِ  ِفي َواْلَبُسوا

.٦٩عمرو ابن َعن) ك هـ ن حم(  

األمـــــر باألكـــــل مـــــراده اإلباحـــــة، ولكـــــن مـــــا ال يـــــتم الواجـــــب إال بـــــه ) كلــــوا(

  .فهو واجب

ـــــــد األكـــــــل) واشـــــــربوا( ـــــــى أن الشـــــــرب يكـــــــون بع ـــــــه إشـــــــارة إل ـــــــي . * في وف

ــــــــأن زوجــــــــة : الصــــــــحيحين واللفــــــــظ لمســــــــلم ــــــــاِعِديّ  ُأَســــــــْيدٍ  يأَب فــــــــي  السَّ
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ریاض "، وریاض الفقیر العربي "ریاض الصالحین"ریاض النووي  :قال الفقیر العربي  
  .، وال مشاحة في اإلصطالح"فضل قیام اللیل"مطبوع والحمد �، لكنھ باسم " المتھجدین

٦٩
عبد هللا، وھو عابد الصحابة حقا، فقد ختم القرآن كل لیلة حتى قال لھ المصطفى ): ابن عمرو(  

  )ق". (سبع وال تزد على ذلكاقرأه في : "علیھ الصالة والسالم
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َقَعــــتْ «وليمتهمــــا   ِفــــي اللَّْيــــلِ  ِمــــنَ  َتَمــــَراتٍ صــــلى اهللا عليــــه وآلــــه وســــلم  لَــــهُ  أَنـْ

  .»ِإيَّاهُ  َسَقْتهُ  َأَكلَ  فـََلمَّا تـَْوٍر،

وكــــل معــــروف صــــدقة كمــــا . الصــــدقة هنــــا بالمــــال، وهــــو األصــــل) تصــــدقوا(

  .هو معلوم

 آَدمَ  بَِنــــي يَــــا{: قــــال ربنــــا. * اللبــــاس منــــّزل مــــن الســــماء]: فائــــدة[ )البســــوا(

ــــدْ  ــــا َق َزْلَن ــــْيُكمْ  أَنـْ ــــَواِري لَِباًســــا َعَل : أي ]٢٦: األعــــراف[}  َورِيًشــــا َســــْوآِتُكمْ  يـُ

أن اهللا تعـــــالى أنـــــزل المطـــــر أوًال، وأنبـــــت بـــــه شـــــجرا يصـــــنع : والمـــــراد. زينـــــةً 

  .منها اللباس، قاله الشيخ عبد الرحمن حبّنكة

 ُيِحــــــــبُّ  َال  ِإنَّــــــــهُ  ُتْســــــــرُِفوا َوَال {: قــــــــال ربنــــــــا .حــــــــد مجــــــــاوزة أي) إســــــــراف(

 ُيِحـــــــبُّ  َال  اللَّـــــــهَ  ِإنَّ  تـَْعتَـــــــُدوا َوَال {: وقـــــــال ]١٤١: األنعـــــــام[}  اْلُمْســـــــرِِفينَ 

ـــــــــــِدينَ  ـــــــــــداء ]١٩٠: البقـــــــــــرة[}  اْلُمْعَت مجـــــــــــاوزة الحـــــــــــّد أيضـــــــــــا، : واإلعت

  . فاإلعتداء واإلسراف واحد، واهللا أعلم

ـــْومٌ  األُمَّـــةِ  هـــِذهِ  ِفـــي َســـَيكونُ  إنـــهُ : "وفـــي الصـــحيح*   الطهــــور فـــي يـَْعتَـــُدونَ  قـَ

يجـــــاوزون : أي .مغفـــــل بـــــن اهللا عبـــــد َعـــــن) ك حـــــب هــــــ د حـــــم(". والـــــدعاء

  .الحّد في ذلك، قاله المناوي

 أنواع من اإلسراف:  

ـــــى: "فـــــي األكـــــل والشـــــرب ـــــنِ  نـََه ـــــوسِ  َع ـــــى الُجُل ـــــَدةٍ  َعَل ـــــا ُيْشـــــَربُ  َماِئ َه  َعَليـْ

ــــرُ  ــــلَ  َوَأنْ ، الَخْم ــــوَ  الرَُّجــــلُ  يَْأُك ــــَبِطحٌ  َوُه ــــى ُمْن ــــه َعَل ــــن عــــن) ك هـــــ د(". بطن  اب
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ــــَرُهمْ  فَـــِإنَّ  ٧٠!ُجَشــــاَءكَ  َعنَّـــا ُكــــفَّ : "وأيضـــا*  .، صــــحيحعمـــر  ِفــــي ِشـــَبعاً  َأْكثـَ

َيا نـْ   .عمر ابن عن) هـ ت(". اْلِقَياَمةِ  يـَْومَ  ُجوعاً  َأْطَوُلهمْ ، الدُّ

ـــنْ : "فـــي اللبـــاس ـــِبسَ  َم ـــْوبَ  َل ـــْهَرةٍ  ثـَ ـــْومَ  اهللا أَْلَبَســـهُ ، ٧١ُش ـــةِ  يـَ ـــاً  اْلِقَياَم ـــهُ  ثـَْوب ، ِمثْـَل

  .، حسنعمر ابن عن) هـ د(". النَّارَ  ِفيهِ  يـُْلِهبُ  ثُمَّ 

ـــْأِتي" :فـــي الصـــدقة ـــكُ  الَ  ِبَمالِـــهِ  َأَحـــدُُكمْ  َي ـــَرهُ  يَْمِل ـــه فـََيَتَصـــدَّقُ  َغيـْ  يقعـــد ثـــم، ب

ـــــفُ  ذلـــــك بعـــــد ـــــَدَقةُ  ِإنََّمـــــا! النَّـــــاسَ  يـََتَكفَّ  عـــــن) ك د(!" ِغًنـــــى َظْهـــــرِ  َعـــــنْ  الصَّ

 والثُّلــــــثُ ، الثُّلــــــثُ : "ويشــــــهد لــــــه مــــــا فــــــي الصــــــحيحين. * ، ضــــــعيفجــــــابر

ــــرٌ  أْغِنيــــاءَ  َورَثـَتَــــكَ  تَــــَذرَ  أنْ  ِإنـَّـــكَ . َكِثيــــرٌ   يـََتَكفَُّفـــــونَ  عالَــــةً  تَــــَذرَُهمْ  أنْ  ِمــــنْ  َخيـْ

ــــك(". النَّــــاسَ  ــــكَ  أْمِســــكْ : "وأيضــــا*  .ســــعد عــــن) ٤ ق حــــم َمال ــــضَ  َعَلْي  بـَْع

رٌ  فـَُهو ماِلكَ    .مالك بن كعب عن) ٣ ق(". َلكَ  َخيـْ

، مفعلـــــة بـــــوزن: وقيـــــل. التكبـــــر وهـــــو: الخـــــيالء بمعنـــــى، كعظيمـــــة) مخيلـــــة(

 لــــم أنفقــــوا إذا والــــذين{. كبــــر وال عجــــب بــــال أي، تكبــــر إذا": اختــــال" مــــن

  . }يقتروا ولم يسرفوا

 لــــــم مـــــا، وتصــــــدقوا واشـــــربوا كلــــــوا" : ماجـــــه وابــــــن النســـــائي روايــــــة ولفـــــظ

 المـــــرء تـــــدبير لفضـــــائل جـــــامع الخبـــــر وهـــــذا"  مخيلـــــة وال إســـــراف يخـــــف

ــــــالنفس تضــــــر والخــــــيالء، والمعيشــــــة بالجســــــد يضــــــر واإلســــــراف، نفســــــه  ب

                                                           
٧٠

كیف وھو یقرب ! والنھي عن الجشاء نھي عن سببھ وھو الشبع، وھو مذموم طبا وشرعا  
والجوع یضیق مجاري الشیطان، ویكسر سطوة النفس، فیندفع . الشیطان، ویھیج النفس إلى الطغیان

  )الفیض، بتصرف. (تتنشأ شدة الشبق إلى المنكوحات، وغیر ذلك من الفانیا: ومن الشبع. شرھما
٧١

ھو ثوب تكبر وتفاخر، . * یعني المشھور بمزید الزینة والنعومة، أو مزید الخشونة والرثاثة  
: ھو من الثیاب: ، ولھذا قال ابن القیمالمرتفع أو المنخفض للغایةھي التفاخر في اللباس : والشھرة

وقال ) * الفیض. (ھره للناسظھور الشيء في شنعة حتى یظ: الغالي والمنخفض، وقال ابن األثیر
. من لبس من نساء تونس لباس نساء السعودیة فقد لبسْت ثیاب الشھرة: شیخنا الكملي المغربي

  .وذلك ألن ثیاب السعودیة لم تكن مألوفة في تونس، وهللا أعلم
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، النــــــاس مــــــن المقــــــت تكســــــب حيــــــث وبالــــــدنيا، العجــــــب تكســــــبها حيــــــث

  .اإلثم تكسب حيث وباآلخرة

ــــعْ : "ففــــي الصــــحيح! إســــبال اإلزار مخيلــــة فــــي اللبــــاس]: تنبيــــه[  ِإزَاَركَ  َواْرَف

ـــاقِ  ِنْصـــفِ  ِإلَـــى  فَِإنـَّــهُ  اِإلزَارِ  َوِإْســـَبالَ  َوِإيـَّــاكَ ، اْلَكْعبَــــْينِ  فَـــِإَلى أَبـَْيـــتَ  فَـــِإنْ ، السَّ

 .سليم بن جابر عن) د(". الَمِخيَلةَ  ُيِحبُّ  الَ  اهللا َوِإنَّ ! الَمِخيَلةِ  ِمنَ 

 عمــــرو روايــــة مــــن عنــــدهم وهــــو، صــــحيح: الحــــاكم قــــال] درجــــة الحــــديث[

 ثقـــات عمـــرو إلـــى ورواتـــه: المنـــذري قـــال* . جـــده عـــن أبيـــه عـــن شـــعيب بـــن

  .الصحيح في بهم محتج
 

  الغنى والفقرهدي النبي عليه الصالة والسالم في  - ٢٠

 َخْشــــَيةُ : مْنِجيــــاتٌ  ثــــالثٌ ": قــــال رســــول اهللا عليــــه الصــــالة والســــالم

ـــــاَلى اهللا ـــــي تـََع ـــــرِّ  ِف ـــــةِ  السِّ ـــــْدلُ ، والَعالَنَِي ـــــي والَع ، والَغَضـــــبِ  الرِّضـــــا ِف

ــــــرِ  ِفــــــي والَقْصــــــدُ  ، ُمتَّبِــــــعٌ  َهــــــًوى: ُمْهِلكــــــاتٌ  وثــــــالثٌ . والِغنَــــــى الَفْق

  ". بِنَـْفِسهِ  الَمرءِ  واْعجابُ ، ُمطاعٌ  َوُشحٌّ 

.٧٢أنس عن) طس التوبيخ ِفي الشَّْيخ أَبُو(  

ـــــات( ـــــا: "وفـــــي الصـــــحيح*  .تعـــــالى اهللا عـــــذاب مـــــن) منجي ـــــلَ  َم ـــــيٌّ  َعِم  آَدِم

  .معاذ َعن) حم(". اهللا ِذْكرِ  ِمنْ  اهللا َعَذابِ  ِمنْ  َلهُ  أَْنَجى َعَمالً 

                                                           
٧٢

  .ولداً، كلھم ذكور إال بنتین، فللھ دّره ٨٢بن مالك خادم النبي، ولد لھ ) أنس(  
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: ، قـــــال ربنــــــاخـــــوف معــــــه تعظـــــيم ، والخشــــــية هـــــيخوفـــــه أي) اهللا خشـــــية(

ــــــنْ  اللَّــــــهَ  َيْخَشــــــى ِإنََّمــــــا{ ــــــاِدهِ  ِم : ، وقــــــال ربنــــــا]٢٨: فــــــاطر[}  اْلُعَلَمــــــاءُ  ِعَب

  .]٥٠: النحل[}  يـُْؤَمُرونَ  َما َويـَْفَعُلونَ  فـَْوِقِهمْ  ِمنْ  رَبـَُّهمْ  َيَخاُفونَ {

ــــي الســــر والعالنيــــة( ــــنَّ : "وفــــي الصــــحيح) ف  يَــــْأُتونَ  ُأمَّتِــــي ِمــــنْ  َأقْـَوامــــاً  َألْعَلَم

ــــــْومَ   َهَبــــــاءً  اهللا فيجعلهــــــا، بيضــــــاء تهامــــــة جبــــــال أمثــــــال بحســــــنات اْلِقَياَمــــــةِ  يـَ

ـــــوراً  ـــــا. َمْنُث ـــــمْ  َأَم ـــــَواُنُكمْ  ِإنـَُّه ـــــنْ  ِإْخ ـــــَدِتُكمْ  َوِم ـــــل مـــــن ويأخـــــذون، ِجْل  كمـــــا اللي

 عـــــــن) هــــــــ(". انتهكوهـــــــا اهللا بمحـــــــارم خلـــــــوا إذا قـــــــوم ولكـــــــنهم، تأخـــــــذون

  .فنستغفر اهللا العظيم من سيئاتنا .ثوبان

 وذلـــك، والتفـــريط اإلفـــراط طرفـــي بـــين التوســـط عـــن عبـــارة العـــدل) العـــدل(

 فيجـــور الهـــوى فـــي يميـــل ال مـــن: العـــادلو . شـــيء كـــل فـــي الرعايـــة واجـــب

ــــــد الُمْقِســــــِطينَ  إنّ : "وفــــــي الصــــــحيح*  .الحكــــــم فــــــي ــــــْومَ  اهللا ِعْن ــــــةِ  يـَ  القَياَم

ـــاِبرَ  علـــى ـــنْ  مَن ُـــورٍ  ِم ـــينِ  عـــنْ  ن ـــرَّحمن يَم ـــا، ال ـــهِ  وَِكلت ـــينٌ  َيَدْي ـــذينَ : يَِم ـــِدلونَ  ال  يـَْع

  .عمرو اْبن َعن) ن م حم(". ُولُّوا َوَما وأْهِليِهمْ  ُحْكِمِهمْ  ِفي

ــــــــضِ  الَ : "وفــــــــي الصــــــــحيحين) فــــــــي الرضــــــــا والغضــــــــب( : أو( اْلَقاِضــــــــي يـَْق

ــــْينَ ) يحكــــم أحــــدكم نَـــــْينِ  بـَ  عــــن) م ت ن() هـــــ د خ حــــم(". َغْضــــَبانُ  َوُهــــوَ  اثـْ

  .بكرة أبي

  .القصد ضّد اإلسراف: قال أهل اللغة* . التوسط أي) والقصد(

ـــــة المـــــال) فـــــي الفقـــــر( ـــــنْ : "أمـــــا الفقـــــر الحقيقـــــي، ففـــــي الصـــــحيح. * قل  َم

ــــتِ  ــــَرةُ  كاَن ــــهُ  اآلِخ ــــلَ ، َهمَّ ــــاهُ  اهللا َجَع ــــي ِغَن ــــهِ  ِف ْلِب ــــعَ ، قـَ ــــهُ  َوَجَم ــــهُ ، شــــْمَلهُ  َل ْت  َوأَتـَ
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َيا نـْ ـــةٌ  َوِهـــيَ  الـــدُّ ـــنْ . رَاِغَم ـــتِ  َوَم َيا كاَن نـْ ـــهُ  الـــدُّ ـــَرهُ  اهللا َجَعـــلَ ، َهمَّ ـــْينَ  فـَْق ـــهِ  بـَ نَـْي ، َعيـْ

َيا ِمنَ  يَْأتِهِ  َوَلمْ ، َشْمَلهُ  َعَلْيهِ  َوفـَرَّقَ  نـْ   .أنس عن) ت(". له ُقدِّرَ  َما ِإالَّ  الدُّ

ــــى( ــــين النــــاس) والغن ــــا المعــــروف ب ــــا الغنــــى الحقيقــــي، ففــــي . * الغنــــى هن أم

 غنـــــــى الغنـــــــى ولكـــــــن، العـــــــرض كثـــــــرة عـــــــن الغنـــــــى لـــــــيس: "الصـــــــحيحين

ــــنـَّْفسِ  ــــن) هـــــ ت ق حــــم(". ال ــــي َع ــــرة أب ــــي حــــديث ضــــعيف .هري ــــر : "وف خي

  ".الغنى غنى النفس

ـــــردين أي) مهلكـــــات( ـــــاعلهن ي ـــــي ف ـــــا. الهـــــالك ف ـــــال ربن ـــــمْ {: ق ـــــرَ  أََل  ِإلَـــــى تـَ

ــــــدَُّلوا الَّــــــِذينَ  ــــــتَ  َب ــــــًرا اللَّــــــهِ  نِْعَم ــــــْوَمُهمْ  َوَأَحلُّــــــوا ُكْف ــــــَوارِ  َدارَ  قـَ ــــــنَّمَ : اْلبَـ }  َجَه

  .دار الهالك: أي ]٢٩ ،٢٨: إبراهيم[

ـــنِ  َأَضـــلُّ  َوَمـــنْ {: قـــال ربنـــا )متبـــع هـــوى( ـــعَ  ِممَّ ـــرِ  َهـــَواهُ  اتـََّب  اللَّـــهِ  ِمـــنَ  ُهـــًدى ِبَغْي

وفــــــــي * . ، فنســــــــتغفر اهللا تعـــــــالى مــــــــن اتبـــــــاع الهــــــــوى]٥٠: القصـــــــص[} 

ال يــــؤمن أحـــــدكم حتــــى يكــــون هــــواه تبعــــاً لمـــــا : "ضــــعيف األربعــــين النوويــــة

   ٧٣".جئت به

 الحقــــوق منــــع فــــي صــــاحبه يطيعــــه أن هــــو: األثيــــر ابــــن قــــال) مطــــاع وشــــح(

 وطــــاع. مطيـــع فهـــو، يطيعـــه أطاعـــه: يقـــال. مالـــه فـــي عليـــه اهللا أوجبهـــا التـــي

*  .الطاعــــــة: واالســــــم. وأقــــــر أذعــــــن: أي، طــــــائع فهــــــو، ويطيــــــع يطــــــوع لــــــه

 ممــــــا لــــــيس الــــــنفس فــــــي الشــــــح أن لينبــــــه المطــــــاع خــــــص: الراغــــــب قــــــالو 

  !له باالنقياد يذم وإنما، ٧٤فعله من هو ليس إذ، ذمّ  به يستحقّ 
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َة، َوَقاَل النََّوِويُّ ِفي أَْرَبِعیِنھِ  َرَواهُ    نَّ ة : ِفي َشْرِح السُّ َھَذا َحِدیٌث َصِحیٌح َرَوْیَناهُ ِفي كتاب اْلحجَّ
  .وضعف األلباني سنده في تخریج المشكاة، وهللا أعلم. * ِبإِْسَناد َصِحیح

٧٤
حَّ {: كما قال ربنا     ]١٢٨: النساء[} َوأُْحِضَرِت اْألَْنفُُس الشُّ
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بخـــل عـــن نفســـه وعـــن : بخـــل وطمـــع، وقيـــل: أشـــّد البخـــل، فقيـــل: والشـــح

  .غيره، واهللا أعلم

ـــــــال) بنفســـــــه المـــــــرء وإعجـــــــاب( ـــــــي ق ـــــــين لهـــــــا مالحظـــــــة وهـــــــو: القرطب  بع

ـــــــ نســـــــيان مـــــــع واالستحســـــــان، الكمـــــــال ـــــــر علـــــــى وقـــــــع فـــــــإن. اهللا ةمّن  الغي

  . الكبر فهو واحتقره

ـــــي قـــــال*  ـــــا أحـــــذرك": الغزال ـــــث مـــــن ثالث ـــــب خبائ ـــــة هـــــي، القل ـــــى الغالب  عل

: ســـــواها الخبائـــــث مـــــن لجملـــــة وأمهـــــات مهلكـــــات وهـــــي، العصـــــر متفقهـــــة

 عجــــزت فــــإن. منهــــا قلبــــك تطهيــــر فــــي فاجتهــــد! والعجــــب والريــــاء الحســــد

 فــــي صــــالحة بنيــــة لــــك يســــلم أنــــه تظــــن وال. أعجــــز غيــــره عــــن فأنــــت، عنــــه

  ".والعجب والرياء الحسد من شيء قلبك وفي العلم تعلم

 علــــى اهللا إنعــــام عليــــه ينشــــق الــــذي هــــو فالحســــود: الحســــد فأمــــا: قــــال* 

ـــه زوالهـــا يحـــب حتـــى، حـــظ أو محبـــة أو علـــم أو بمـــال عبـــاده مـــن عبـــد . عن

ــــذي المعــــذب فهــــو، شــــيء لــــه يحصــــل لــــم وإن ــــزال فــــال، يــــرحم ال ال  فــــي ي

 فـــــي عـــــذاب فـــــي فهـــــو، أقرانـــــه مـــــن كثيـــــر عـــــن تخلـــــو ال فالـــــدنيا، عـــــذاب

  . وأكبر أشد اآلخرة ولعذاب، موته إلى الدنيا

ـــــا: قـــــال*  ـــــع الهـــــوى وأم ـــــك فهـــــو، المتب ـــــة طلب ـــــي المنزل ـــــوب ف ـــــق قل ، الخل

  .الناس أكثر هلك وفيه، والحشمة الجاه لتنال

 نظـــر وهـــو، )الشـــديد المعجـــز( العضـــال الـــداء فهـــو: العجـــب وأمـــا: قـــال* 

ــــد  ٧٥.حتقــــاراإل بعــــين لغيــــره ونظــــره، واإلفتخــــار العــــزّ  بعــــين نفســــه إلــــى العب
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أفاده األستاذ نوفل . إذا نظرنا من ھو دوننا، فال ننظر بعین اإلحتقار، بل بعین اإلعتبار: فائدة  
  .العدروس
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ــــه ــــول أن: وثمرت ــــا" يق ــــا أن ــــال كمــــا،  "وأن ــــيس ق ــــه، إبل ــــي ونتيجت : المجــــالس ف

 يــــردّ  أن مــــن االســــتنكاف: المحــــاورة وفــــي، التصــــدر وطلــــب والترفــــع التقــــدم

  . واآلخرة الدنيا في للنفس مهلك وذلك، كالمه

  .فتنة من بها وأعظم، العلماء فتنة هو )اإلعجاب(: الزمخشري قال* 

ـــــار جمـــــع عـــــن نقـــــل ومـــــا: العـــــوارف فـــــي وقـــــال*  ـــــة كلمـــــات مـــــن كب  مؤذن

 وعـــــــدم، مضـــــــيقه فـــــــي وانحصـــــــارهم، الســـــــكر بســـــــقيا فهـــــــو، باإلعجـــــــاب

 صــــــاحب حــــــدق إذا فإنــــــه. أمــــــرهم ابتــــــداء فــــــي الفقــــــر لفضــــــاء خــــــروجهم

 تحــــت مــــا: بعضــــهم كقــــول. الــــنفس اســــتراق مــــن أنــــه علــــم، نظــــره البصــــيرة

 فـــــي وطفـــــت وألجمـــــت أســـــرجت: بعضـــــهم وقـــــول، مثلـــــي الســـــماء خضـــــر

ـــم" ؟مبـــارز مـــن هـــل" وقلـــت األرض أقطـــار  كلـــه فهـــذا. أحـــد إلـــيّ  يخـــرج فل

الســــكران ال : قــــال الفقيــــر العربــــي. * حتمــــلفيُ  الســــكر حــــال علــــيهم يطفــــح

 .يشعر بما قال وما فعل

ــــال] درجــــة الحــــديث[ ــــي الحــــافظ ق قــــال الفقيــــر *  .ضــــعيف ســــنده: العراق

ــــــي ــــــاني فــــــي صــــــحيح الجــــــامع: العرب ــــــال الهيثمــــــيصــــــححه األلب  َرَواهُ : ، وق

ـــــيُّ  ـــــي الطَّبَـَراِن ـــــِط، ِف ـــــهِ  اْألَْوَس ـــــنُ  َوِفي ـــــةَ  اْب ـــــنْ ، َلِهيَع ـــــَرفُ  َال  َوَم ـــــالى . يـُْع فـــــاهللا تع

  )قابل للتصحيح والتصويب. (أعلم وعلمه أتم
 

إنفـــــاق مـــــال هـــــدي النبـــــي عليـــــه الصـــــالة والســـــالم فـــــي  - ٢١

  الزوج
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َفَقــــتِ  ِإذا": قــــال رســــول اهللا عليــــه الصــــالة والســــالم  ِمــــنْ  الَمــــْرأةُ  أنـْ

ـــرَ  َزْوِجهـــا بـَْيـــتِ   َوِلَزْوِجهـــا، أنـَْفَقـــتْ  ِبمـــا أْجُرهـــا َلهـــا كـــانَ ،  ُمْفِســـَدةٍ  َغيـْ

ــــلُ  َوِلْلخــــاِزنِ ، َكَســــبَ  ِبمــــا أْجــــُرهُ  ــــكَ  ِمْث ُقصُ  َال ، َذِل ــــنـْ ــــنْ  بـَْعُضــــُهمْ  يـَ  ِم

  ". َشْيئاً  بـَْعضٍ  أْجرِ 

.٧٦عائشة عن) ٤ ق(  

ــــه *  .ذلــــك نحــــو أو ضــــيف أو زوجهــــا عيــــال علــــى) المــــرأة أنفقــــت إذا( وفي

، َنْخلَــــكِ  يفجــــذّ  اخرجــــي: "حــــّض النســــاء علــــى الصــــدقة، وفــــي الصــــحيح

  .َجابر َعن) ك هـ ن د(". َخْيراً  تـَْفَعِلي َأو ِمنهُ  َتصَّدَِّقي أنْ  َلَعلَّكِ 

 بالتصــــرف لهــــا أذن وقــــد، طعــــام نحــــو مــــن فيــــه ممــــا أي) زوجهــــا بيــــت مــــن(

فـــاإلذن إمـــا . * رضـــا وعلـــم عـــرف رادكـــاطّ ،  منزلتـــه ينـــزل مـــا أو بصـــريح فيـــه

 َأْمـــــرٌ  الْمـــــَرَأةٍ  َيُجـــــوزُ  الَ : "وفـــــي الصـــــحيح*  .صـــــريح أو مفهـــــوم غيـــــر صـــــريح

  .عمرو ابن عن) ك د(". عصمتها زوجها ملك ِإَذا، َماِلَها ِفي

 فـــــإن، تبـــــذر ولـــــم تقصـــــر ولـــــم العـــــادة تجـــــاوز لـــــم بـــــأن لـــــه) مفســـــدة غيـــــر(

 تصـــريح الخبـــر فـــي ولـــيس* . حـــرم، رضـــاه فـــي تْ شـــكّ  أو العـــرف اضـــطرب

 بأنــــه فيــــه المصــــرح مســــلم خبــــر فــــي وال بــــل، إذنــــه بغيــــر التصــــدق بجــــواز

ــــــر" ــــــك فــــــي الصــــــريح أمــــــره المــــــراد ألن، "أمــــــره بغي  أو، المعــــــين القــــــدر ذل

ـــــاول ســـــابق إذن معهـــــا يكـــــون ـــــدر لهـــــذا متن ـــــره الق  مفهـــــوم أو بصـــــريح، ولغي
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لم یصح في الحمیراء حدیث، وهللا : لقبھا الحمیراء، وقد أخطأ الحافظ ابن القیم في قولھ) عائشة(  
  .أعلم
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 َوالَ  َضـــــــَررَ  الَ : "واإلفســـــــاد حــــــرام، ألنـــــــه ضــــــرر، وفـــــــي الصــــــحيح*  .قــــــويّ 

  .عبادةو  عباس ابن َعن) هـ(". ِضَرارَ 

: والمـــراد، )فهـــو خـــرج مخـــرج الغالـــب( الغالـــب لكونـــه بـــه عبـــر) ولزوجهـــا(

  .ونحوه الحليل

ــــــده النفقــــــة الــــــذي) وللخــــــارن(  إذ، المســــــلم: أي، للطعــــــام الحــــــافظ أو، بي

  .الزوجة في يقال وكذا، له ثواب ال الكافر

  .المذكور بالشرط، األجر) ذلك مثل(

ــــنقص( ــــى) بعضــــهم ال ي  اختلــــف وإن، ســــواء األجــــر أصــــل فــــي هــــمأن: المعن

ـــــو. مقـــــداره ـــــه المتصـــــدق أعطـــــى فل ـــــة خادم ـــــدفعها مئ ـــــر لي ـــــى لفقي ـــــاب عل  ب

، بعيــــد بمحــــلّ  لــــه ليدفعــــه رغيفــــا أعطــــاه ولــــو. أكثــــر المتصــــدق فــــأجر، داره

 وإن. أوفــــــر الخــــــادم فــــــأجر، الرغيــــــف قيمــــــة فــــــوق الخــــــادم مشــــــي فــــــأجر

  .تساويا، تساويا

   ".من" بدون، "أجر: "رواية وفي) أجر من(

، مفعــــــولين إلــــــى يتعــــــدى" يــــــنقص" إذ، "يــــــنقص" مفعــــــول بالنصــــــب) شــــــيئا(

ـــــــــاني، أجـــــــــر: األول *  .}مرضـــــــــا اهللا زادهـــــــــم{ :قـــــــــول ربنـــــــــاك شـــــــــيئا: والث

  .أعم العام: والشيء
 

  مشي المرأةهدي النبي عليه الصالة والسالم في  - ٢٢

ـــــْيسَ  فِإنَّـــــهُ ! اْســـــتْأِخْرنَ ": قـــــال رســـــول اهللا عليـــــه الصـــــالة والســـــالم  َل

 ". الطَّرِيقِ  ِبحافاتِ  َعَلْيُكنَّ ، الطَّرِيقَ تْحُقْقن  أنْ  َلُكنَّ 
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.٧٧األَْنصاري أسيد َعن) د(  

ــــي قــــال) اســــتأخرن( ــــق عــــن ابعــــدن أي: الطيب ــــي. * الطري ــــر العرب : قــــال الفقي

ـــى عـــدم جـــواز اإلخـــتالط بـــين الرجـــال والنســـاء، واهللا أعلـــم ـــه إشـــارة إل *  .في

: وفــــــي مســــــلم مــــــن حــــــديث أنــــــس فــــــي وليمــــــة زينــــــب بنــــــت جحــــــش قــــــال

ـــــسَ " ِـــــفُ  َوَجَل ُهمْ  َطَوائ ـــــنـْ ـــــي يـََتَحـــــدَّثُونَ  ِم ـــــتِ  ِف ـــــهِ  اهللاُ  َصـــــلَّى اهللاِ  َرُســـــولِ  بـَْي  َعَلْي

ــــهِ  اهللاُ  َصــــلَّى اهللاِ  َوَرُســــولُ  َوَســــلََّم، ــــهُ ، َجــــاِلسٌ  َوَســــلَّمَ  َعَلْي ــــةٌ  َوَزْوَجُت ــــا ُمَولَِّي  َوْجَهَه

 َفَخـــــَرجَ  َوَســــلََّم، َعَلْيـــــهِ  اهللاُ  َصــــلَّى اهللاِ  َرُســـــولِ  َعلَــــى فـَثـَُقلُـــــوا ٧٨،اْلَحــــاِئطِ  ِإلَــــى

وفــــي *  ".رََجــــعَ  ثُــــمَّ  ِنَســــائِِه، َعَلــــى َفَســــلَّمَ  َوَســــلََّم، َعَلْيــــهِ  اهللاُ  َصــــلَّى اهللاِ  َرُســــولُ 

ــــنِ  َعــــنِ : الصــــحيح ــــالَ  ُعَمــــرَ  اْب ــــالَ : َق ــــهِ  اهللاُ  َصــــلَّى اللَّــــهِ  َرُســــولُ  َق : َوَســــلَّمَ  َعَلْي

َلــــمْ : نَــــاِفعٌ  قَــــالَ  ،»ِللنَِّســــاءِ  اْلَبــــابَ  َهــــَذا تـَرَْكَنــــا لَــــوْ «  ُعَمــــَر، ابْــــنُ  ِمْنــــهُ  يَــــْدُخلْ  فـَ

 بـــــين الرجـــــل يمشـــــي أن نهـــــى: "موضـــــوعوفـــــي حـــــديث *  )د. (َمـــــاتَ  َحتَّـــــى

، لكــــــن المعنـــــى صــــــحيح كمـــــا عرفــــــت، عمـــــر ابــــــن عـــــن) ك د(". المـــــرأتين

  .واهللا أعلم

 فــــــي قــــــال. * األولــــــى القــــــاف وضــــــم المهملــــــة الحــــــاء بســــــكون) تحققــــــن(

ـــة ـــركبن أن هـــو: النهاي  القفـــا حـــاق علـــى ســـقط: يقـــال، وســـطها وهـــو هـــاحقّ  ي

  .الطريق وسط في يذهبن أن لهن ليس أن: والمعنى. وحقه
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: صطفى علیھ الصالة والسالمبن حضیر األنصاري أبو یحیى، وھو الذي قال لھ الم) أسید(  
. * ، فقد تنزلت علیھ السكینة حین قرأ سورة الكھف لیال بجنب ابنھ یحیى"اقرأ یا ابن حضیر"

 وكان، استرجعت أصبحت فلما، أصبحت حتى وردي عن البارحة نمت: "القائل أبا أسیدولیس ھو 
فإنھ مالك بن ربیعة ) داود أبي ابن رواه" (تنطحني بقرة كأن المنام في فرأیت، البقرة سورة وردي

  .شھد بدرا، وهللا أعلم
٧٨

من الغریب أن بعض إخواننا لما كان عروساً، جلس العروس وزوجتھ على كرسي أمام   
ال فائدة إذْن في استعمالھا للنقاب، فشأنھا كمن تنتقب  :قلت. الحاضرین فینظروھما والمرأة منتقبة

 kongkow٢وتتحدث على الطریق 
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  .الناحية وهي حافة جمع) بحافات(

 لََيتَـَعلَّــــقُ  ثـَْوبـََهــــا ِإنَّ  َحتَّــــى بِاْلِجــــَدارِ  تـَْلَتِصــــقُ  اْلَمــــْرَأةُ  َفَكانَــــتِ ] تتمــــة الحــــديث[

  .واهللا أعلم وعلمه أتم. ِبهِ  ُلُصوِقَها ِمنْ  بِاْلِجَدارِ 
 

  ةإكرام الجار هدي النبي عليه الصالة والسالم في  - ٢٣

! ْســـــِلَماتِ اْلمُ  ِنَســـــاءَ  يَـــــا": قـــــال رســـــول اهللا عليـــــه الصـــــالة والســـــالم

 ". َشاةٍ  ِفْرَسنَ  َوَلوْ  ِلَجارَتَِها َجارَةٌ  َتْحِقَرنَّ  الَ 

.٧٩هريرة أبي َعن) ق حم(  

ـــــــــه الصـــــــــالة ) المســـــــــلمات( دعـــــــــاهّن المصـــــــــطفى قـــــــــدوة المســـــــــلمين علي

والســــالم بــــدعوة اهللا التــــي ســــماهّن بهــــا، والعجيــــب أن بعــــض دكاترتنــــا اليــــوم 

ال يعــــــرف بالرجــــــال، اعــــــرف الحــــــق  الحــــــقّ : فصــــــدق قــــــولهم، يــــــأبى ذلــــــك

 :بَهـــــا َســـــمَّاُكمْ  الّتـــــي اللَّـــــهِ  بِـــــَدْعَوةِ  اْدُعـــــوا: "وفـــــي الصـــــحيح! * تعـــــرف أهلـــــه

ــــ ْســــِلِمينَ اْلمُ   الحــــارث عــــن) ك حــــب ن ت تــــخ حــــم(". اللَّــــهِ  ِعبــــادَ  ْؤِمنينَ اْلُم

  ٨٠.األشعري الحارث بن

ــــرّن هديــــة أهــــدْتها لهــــا : ، أولجارتهــــا شــــيء إهــــداء أي) تحقــــرن وال( ال تحق

  .جارتها

                                                           
٧٩

عبد شمس أبو األسود، : عبد الرحمن بن صخر، وفي الجاھلیة: مضى أن اسمھ في اإلسالم  
  .فجدد بھ عھداً 

٨٠
َال أََنا شكیلي َوَال قرفندي؛ : اْلَواِجُب َعلَى اْلُمْسلِِم إَذا ُسِئَل َعْن َذلَِك أَْن َیقُولَ : "قال شیخ اإلسالم  

ِبٌع لِِكَتاِب هللاَِّ : أََنا ُمْسلِمٌ َبْل  ِة َرُسولِھِ ُمتَّ ِ : َوَقْد َرَوْیَنا َعْن ُمَعاِوَیَة ْبِن أَِبي ُسْفَیانَ . *  َوُسنَّ ُھ َسأََل َعْبَد هللاَّ أَنَّ
ُ َعْنُھَما َفَقالَ   لَْسُت َعلَى ِملَِّة َعلِيٍّ َوَال : أَْنَت َعلَى ِملَِّة َعِليٍّ أَْو ِملَِّة ُعْثَماَن؟ َفَقالَ : ْبَن َعبَّاٍس َرِضَي هللاَّ

ُ َعلَْیِھ َوَسلَّمَ  ِ َصلَّى هللاَّ اَنا ِفي . * ... َعلَى ِملَِّة ُعْثَماَن َبْل أََنا َعلَى ِملَِّة َرُسوِل هللاَّ ُ َتَعالَى َقْد َسمَّ َوَهللاَّ
اَنا : اْلقُْرآنِ  ِ َفَال َنْعِدُل َعْن اْألَْسَماِء الَِّتي َسمَّ ُ ِبَھا إَلى أَْسَماٍء أَْحَدَثَھا َقْوٌم اْلُمْسلِِمیَن اْلُمْؤِمِنیَن ِعَباَد هللاَّ هللاَّ

ْوَھا ُھْم َوآَباُؤُھْم  - ُ ِبَھا ِمْن ُسْلَطانٍ  -َوَسمَّ   )مجموع الفتاوى. (َما أَْنَزَل هللاَّ
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 ثــــم، الضــــغائن يزيــــل التهــــادي أن إلــــى أرشــــد: الطيبــــي قــــال) لجارتهــــا جــــارة(

ــــالغ ــــى ب ــــن األشــــياء أحقــــر ذكــــر حت ــــت إذا البغيضــــين أبغــــض م  الجــــارة حمل

. * بينهمـــا للمجـــاورة زرع أم خبـــر لـــه يـــدل كمـــا الظـــاهر وهـــو، الضـــرة علـــى

  .الضرر من تطيرا بالجارة الضرة عن كنوا: فقال الزمخشري وسبقه

  .وتتفقدها إليها تبعث أن) ولو(

ــــين لحــــم قطعــــة وهــــو) شــــاة فرســــن بشــــق( : الجــــر وحــــرف، الشــــاة ظلفــــي ب

ـــــد ـــــي الصـــــحيحين. * زائ ـــــوا: "وف ـــــوْ  النَّـــــارَ  اتـَُّق ـــــَرةٍ  ِبِشـــــقِّ  ول ـــــن) ن ق(". َتْم  َع

   .َحاِتم بن عدي

ولـــيس المـــراد األمـــر بالتقليـــل فـــي اإلنفـــاق، فـــإن الشـــارع حـــّض علـــى إنفـــاق 

ــــال فبعيــــرين، وإن كــــان غنمــــاً فشــــاتين ــــنْ  َمــــا: "زوجــــين، إن كــــان إب  ُمْســــِلمٍ  ِم

 الَجنَّـــةِ  َحَجبَـــةُ  اْســـتَـْقبَـَلْتهُ  ِإالَّ ، اهللا َســـِبيلِ  ِفـــي َزْوَجـــْينِ  لَـــهُ  َمـــالٍ  ُكـــلِّ  ِمـــنْ  يـُْنِفـــقُ 

  .واهللا أعلم، ذرَ  أبي َعن) ك حب ن حم(". ِعْنَدهُ  َما ِإَلى َيْدُعوهُ  ُكلُُّهمْ 
 

تضـــــــييف هــــــدي النبـــــــي عليـــــــه الصــــــالة والســـــــالم فـــــــي  - ٢٤

  الضيف

ــــــــرَ  الَ ": قــــــــال رســــــــول اهللا عليــــــــه الصــــــــالة والســــــــالم  الَ  ِفــــــــيَمنْ  َخيـْ

 ". ُيِضيفُ 

.٨١عامر بن عقبة عن) َهب حم(  

                                                           
٨١

أْنِ  َكِبْیرَ  َشاِعراً، َفَرِضّیاً، َفِقْیھاً، َفِصْیحاً، ُمْقِرئاً، َعالِماً، َكانَ الجھني، ) عقبة بن عامر(    َوُھوَ  .الشَّ
أبا مسعود األنصاري البدري، شاھد  عقبة بن عمروولیس ھو *  .ِدَمْشقَ  ِبَفْتحِ  ُعَمرَ  إِلَى الَبِرْیدَ  َكانَ 

  .العقبة الثانیة



- ٧٧  - 
 

ـــــر( ـــــادرا كـــــان إذا) ال خي ـــــم ضـــــيافته علـــــى ق  مـــــن أعـــــم هـــــو مـــــا يعارضـــــه ول

ـــه تلزمـــه مـــن كنفقـــة،  ذلـــك ـــالَ : وفـــي الصـــحيح. * مؤونت ـــولُ  َق  صـــلى اللَّـــهِ  َرُس

 .ِديَنــــارٌ  ِعْنــــِدي، اللَّــــهِ  َرُســــولَ  يَــــا: رَُجــــلٌ  فـََقــــالَ  ،»َتَصــــدَُّقوا«: وســــلم عليـــه اهللا

 بِـــهِ  َتَصـــدَّقْ «: قَـــالَ ، آَخـــرُ  ِعْنـــِدي: قَـــالَ  ،»نـَْفِســـكَ  َعلَـــى بِـــهِ  َتَصـــدَّقْ «: قَـــالَ 

ـــى ـــِدكَ  َعَل ـــالَ  »َوَل ـــِدي: َق ـــالَ ، آَخـــرُ  ِعْن ـــهِ  َتَصـــدَّقْ «: َق ـــى ِب ـــكَ  َعَل ـــالَ  »َخاِدِم : َق

ــــِدي ــــرُ  ِعْن ــــالَ ، آَخ ــــتَ «: َق ُــــو َرَواهُ . »أَْبَصــــرُ  أَْن مــــن حــــديث  َوالنََّســــاِئيُّ  َداُودَ  أَب

 ِحبَّــــــانَ  ابْــــــنُ  َوَصــــــحََّحهُ ، )غفــــــر اهللا لــــــه وألمــــــه ورضــــــي عنهمــــــا(أبــــــي هــــــّر 

 . َواْلَحاِكمُ 

: وفـــــي الصـــــحيحين*  .بـــــه ينـــــزل الـــــذي الضـــــيف يطعـــــم ال أي) يضـــــيف ال(

 يـَْفَعلُـــوا لـــمْ  فـــإنْ ، فـــاقْـبَـُلوا لِلضَّـــْيفِ  يـَْنَبغـــي ِبَمـــا َلُكـــمْ  فـــَأَمُروا ِبَقـــْومٍ  نـَـــَزْلُتمْ  إنْ "

ُهمْ  َفُخـــُذوا  عقبــــة عـــن) هـــــ د ق حـــم(". َلُهــــمْ  يـَْنَبِغـــي الَّــــِذي الضَّـــْيفِ  َحــــقَّ  ِمـــنـْ

 اآلِخــــــرِ  َواْليَـــــــْومِ  بِــــــاهللا يـُــــــْؤِمنُ  كــــــانَ  َمــــــنْ : "وفــــــي الصــــــحيحين*  .عــــــامر بـــــن

ْلُيْكـــرِمْ  َفهُ  فـَ ـــهُ ، َضـــيـْ ـــْومٌ : َجائَِزُت ـــةٌ  يـَ َل ـــَياَفةُ ، َولَيـْ َـــةُ : َوالضِّ  ذلـــك بعـــد فمـــا، أَيَّـــامٍ  َثالَث

 َعــــن(". ُيْخرَِجــــهُ  َحتَّــــى ِعْنــــَدهُ ) يســـكن( يـَْثــــِويَ  َأنْ  لَــــهُ  َيِحــــلُّ  َوالَ ، َصــــَدَقةٌ  فـَُهـــوَ 

  )شريح أبي

 فيـــــه: العراقـــــي الحـــــافظ قـــــال، و لحســـــنهالســـــيوطي  رمـــــز] درجـــــة الحـــــديث[

 ابـــــن غيــــر الصــــحيح رجــــال رجالــــه: والهيثمـــــي المنــــذري وقــــال، لهيعــــة ابــــن

  .وحسنه األلباني .لهيعة

 

  عليه الصالة والسالم في صوت المرأةهدي النبي  - ٢٥
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 النَِّســـاءِ  ِمـــنَ  َكَأَحـــدٍ  َلْســـُتنَّ  النَِّبـــيِّ  ِنَســـاءَ  يَـــا{: قـــال ربنـــا تعـــالى وتبـــارك

ْلِبــــهِ  ِفــــي الَّــــِذي فـََيْطَمــــعَ  بِــــاْلَقْولِ  َتْخَضــــْعنَ  فَــــَال ، اتـََّقْيــــُتنَّ  ِإنِ  ، َمــــَرضٌ  قـَ

 ]٣٢: األحزاب[} َمْعُروفًا قـَْوًال  َوقـُْلنَ 

ــــى ] المــــرأةصــــوت [ ــــف العلمــــاء فــــي صــــوت المــــرأة إل ــــوال ٣اختل هــــو : أق

وهــــذا الثالــــث رجحــــه . عــــورٌة إن رفعهــــاعــــورة مطلقــــاً، لــــيس عــــورة مطلقــــا، 

ودليلــــــــه حــــــــديث ، بعــــــــض المعاصــــــــرين مــــــــن طــــــــالب الشــــــــيخ ابــــــــن البــــــــاز

، َجـــــــابر َعــــــن) حـــــــم(". ِللنِّســــــاءِ  والتَّْصــــــِفيقُ  للرِّجـــــــالِ  التَّْســــــِبيحُ : "التصــــــفيق

  .صحيح

 علـــــى المشـــــهور امـــــرأة ١١هـــــّن أمهـــــات المـــــؤمنين، وهـــــن ) النبـــــينســـــاء (

خديجــــــــة، ســــــــودة، عائشــــــــة، أم ســــــــلمة، أم حبيبــــــــة، زينبــــــــان، : واهللا أعلــــــــم

  .جويرية، صفية، حفصة، ميمونة

قـــــال * . األمـــــة هــــذه نســـــاء مـــــن: قتــــادة قـــــال) النَِّســـــآءِ  ّمــــنَ  َكَأَحـــــدٍ  َلْســــتنَّ (

المشــــــاييخ بالقيــــــاس، واهللا وكــــــذلك نســــــاء العلمــــــاء وكبــــــار : الفقيــــــر العربــــــي

  .أعلم وعلمه أتم

  . النساء سائر من بالتقوى أحق إنكن: مقاتل قال) اتـََّقْيُتنَّ  ِإنِ (

  : أوجه ٦ فيه) بِاْلَقْولِ  َتْخَضْعنَ  َفالَ (

 . بالقول ترققن فال -١

 . )عباس ابن قاله( بالقول ترخصن فال -٢

 .)الفراء قاله( القول تُِلن فال -٣

 ).الحسن قاله( بالرفث تتكلمن ال: الرابع -٤
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 . المريب يهوى ما فيه الذي الكالم هو -٥

ــــدخل مــــا هــــو -٦ ــــوب فــــي النســــاء كــــالم مــــن ي ــــه( الرجــــال قل ــــن قال  اب

 . )زيد

ـــــي( ـــــهِ  ِف ْلِب ـــــَرضٌ  قـَ ـــــه) َم ـــــى شـــــهوة: قـــــوالن في ـــــه( والفجـــــور الزن  ٨٢عكرمـــــة قال

 تصــــــــيبه مــــــــن أكثــــــــر وكــــــــان* . )٨٣قتــــــــادة قالــــــــه( النفــــــــاق: ، أو)والســــــــدي

  ٨٤.المنافقون وسلم عليه اهللا صلى النبي زمان في الحدود

ــــــْوالً ( ــــــاً  قـَ ــــــه) مَّْعُروف ــــــه( صــــــحيحاً : أوجــــــه ٣ في ــــــي قال ــــــاً ، )الكلب ــــــه( عفيف  قال

  . جميالً ، )الضحاك

ــــــك تشــــــبٌه بالرجــــــال وهــــــو  فلــــــيس المــــــراد األمــــــر بتغلــــــيظ الكــــــالم، إلن ذل

  .ملعون، واهللا أعلم
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  ونحوه

                                                           
٨٢

ثقة ثبت عالم بالتفسیر، لم یثبت تكذیبھ عن ابن عمر، : "مولى ابن عباس، قال الحافظ عكرمة  
، روى لھ مسلم مقرونا، وتحایده أباضى یرى السیفثبٌت لكنھ : "وقال الذھبي". وال تثبت عنھ بدعة

  ".مالك
٨٣

بن دعامة السدوسي البصري األكمھ الضریر، قدوة المفسرین والمحدثین، حافظ عصره،  قتادة  
  .صاحب أنس، وروى عن عكرمة مولى ابن عباس

٨٤
علیھ السالم كاتب الوحي، كما زعم بعض الناس وھماً منھم أنھ  معاویة: ولیس من المنافقین  

المتلثمین یوم العقبة حین رجوع النبي علیھ الصالة والسالم من تبوك، وھم " اثني عشر منافقا"أحد 
المنافقون الذین اختّص بمعرفة أسمائھم حذیفة علیھ السالم صاحب سر رسول هللا علیھ الصالة 

  )ءھم في معجم الطبرانيوقد ذكر أسما. (والسالم
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ــــاِرِب، قَــــصِّ  ِفــــي لََنــــا ُوقِّــــتَ «: عليــــه الســــالم أَنَــــسٌ  قَــــالَ   َوتـَْقِلــــيمِ  الشَّ

بِـــــِط، َونـَْتـــــفِ  اْألَْظَفـــــاِر، ـــــُركَ  َال  َأنْ  اْلَعانَـــــِة، َوَحْلـــــقِ  اْإلِ ـــــرَ  نـَتـْ  ِمـــــنْ  َأْكثـَ

َلةً  َأْربَِعينَ   )م( .»لَيـْ

ــــت( ــــي) ُوّق ــــة ِف ــــا َوقــــت: النََّســــاِئيّ  ِرَواَي ــــهِ  اهللا صــــلى اهللا َرُســــول لن  َوســــلم َعَلْي

ــــُرك َأال َلــــة) ٤٠( َأْربَِعــــينَ  مــــن َأكثــــر نـَتـْ فالموقــــت هــــو الشــــارع المصــــطفى . لَيـْ

  .عليه الصالة والسالم

 تبــــين حتــــى، غيــــره أو قــــص مــــن كــــان طريــــق بــــأيّ  قطعــــه) قــــص الشــــارب(

]: الحنفيــــــة والحنابلــــــة[فقــــــال : واختلــــــف العلمــــــاء. * ظــــــاهرا بيانــــــا الشــــــفة

*  .مــــا طــــال، والحلــــق مكــــروهيقطــــع ]: المالكيــــة والشــــافعية[، وقــــال يحلــــق

 مــــع ســــووها: يعنــــي" الشــــفاه مــــع الشــــوارب قصــــوا: "وفــــي حــــديث ضــــعيف

ـــأن، الشـــفة  تستأصـــلوه فـــال لهـــا مســـاويا الشـــارب ودعـــوا، طـــال مـــا تقطعـــوا ب

*  )متـــــروك وهـــــو طهمـــــان بـــــن إبـــــراهيم بـــــن عيســـــى: ، وفيـــــهطـــــب(. بالكليـــــة

 االستقصـــــــاء وأصـــــــله اإلحفـــــــاء، مـــــــن "الشـــــــوارب احفـــــــوا: "وفـــــــي مســـــــلم

ـــــــاه وفـــــــي، الشـــــــارب أخـــــــذ فـــــــيواإلستئصـــــــال  ، "الشـــــــوارب أنهكـــــــوا: "معن

ــــي المبالغــــة: واإلنهــــاك ــــالغوا المــــراد: لكــــن قــــال الشــــافعية. الشــــيء ف  فــــي ب

 وصـــرح، وجوبـــاأو  نـــدبا ظـــاهرا بيانـــا الشـــفة تتبـــين حتـــى منهـــا طـــال مـــا قـــص

 عــــــن بعضــــــهم ونقــــــل! ضــــــربا فاعلــــــه يوجــــــع: وقــــــال، بدعــــــة بأنــــــه: مالــــــك

  !باطل حلقه ندب: الشافعي
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 ٨٥ســـــباليه بتـــــرك بـــــأس وال، العليـــــا الشـــــفة علـــــى النابـــــت الشـــــعر) الشـــــارب(

 عثــــــانينكم وفــــــروا: "لمــــــا ثبــــــت فــــــي الســــــنة! نــــــوزع لكــــــن، الغزالــــــي عنــــــد

ــــــدبا: أي" ســــــبالكم وقصــــــوا، )لحــــــاُكمْ ( ــــــي لمــــــا، ن  التشــــــبه مــــــن توفيرهــــــا ف

ـــــل باألعـــــاجم ـــــاب وأهـــــل المجـــــوس ب ـــــر وفـــــي، الكت  يصـــــرح مـــــا) حـــــب( خب

 لقـــــول اتجـــــاه فـــــال، بالصـــــواب أولـــــى هـــــذا: العراقـــــي الـــــزين قـــــال* . بـــــذلك

 بنفســــه بقصــــه الســــنة وتحصــــل* ". ســــباله بتــــرك بــــأس ال: "وغيــــره اإلحيــــاء

  .له غيره وبقص، أولى وهو

" عشـــر مـــن الفطـــرة"كمـــا فـــي حـــديث " قـــص األظفـــار"أو ) تقلـــيم األظفـــار(

 مــــن األصــــبع رأس يالبــــس مــــا علــــى يزيــــد مــــا إزالــــة: والمــــراد*  .عنــــد مســــلم

 ســــنة األظفــــار وقـــص: العربــــي ابـــن قــــال. * فيــــه يجتمـــع الوســــخ ألن، الظفـــر

 وصــــــول الوســــــخ منــــــع إن لكــــــن، لذاتــــــه بوجوبــــــه قــــــائال نعلــــــم وال، إجماعــــــا

  . للطهارة إزالته وجبت للبشرة الماء

 علــــــى اقتصــــــر فلــــــو، والــــــرجلين اليــــــدين أصــــــابع العمــــــوم شــــــمل) األظفــــــار(

 هـــــــو بــــــل، المقصــــــود يحصـــــــل لــــــم، الحاجــــــة فـــــــي اســــــتوائها مــــــع بعضــــــها

ـــد األصـــبع وشـــمل. * واحـــدة نعـــل فـــي كالمشـــي ـــاءتين، الزائـــد والي : علـــى بن

  .العيد دقيق ابنقاله  "العموم في يدخل النادر الفرد" أن

ــــف( ــــف، بحلقــــه الســــنة أصــــل يحصــــل) نت ــــإن، أفضــــل والنت ــــق ف  يهــــيج الحل

  .الشعر

                                                           
٨٥

  .طرف الشارب من الشعر) السبلة(  
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، بـــــالعرق المجتمـــــع الكريـــــه الـــــريح محـــــل ألنـــــه، شـــــعر اإلبـــــط: أي) اإلبـــــط(

ـــــد ـــــف يحـــــب النظافـــــة، واهللا ليضـــــعف نتفـــــه فشـــــرع، ويهـــــيج فيتلب ، واهللا نظي

  .أعلم

ــــــة( ــــــق العان ــــــه وهــــــو اإلســــــتحداد، ) حل ــــــن أوســــــعلكن ــــــه، االســــــتحداد م  فإن

، بالحديــــد الحلــــق فإنــــه االســــتحداد عليــــه يصــــدق وال، التنــــور علــــى يصــــدق

ـــــق وذكـــــر ـــــوب، غـــــالبيّ  الحل ـــــة والمطل ـــــائع *  .اإلزال ـــــدواء م ـــــه ب فتجـــــوز إزالت

  .مثال، واهللا أعلم وعلمه أتم

ــــة( ــــذي الشــــعر) العان ــــرج الرجــــل ٨٦ذكــــر حــــول ال ــــيس شــــعر . (المــــرأة وف فل

  )الدبر منها

ـــــرك( ـــــَوِويّ  قَـــــالَ ) ال نت ـــــرك َال  َمْعنَـــــاهُ : النـَّ ) ٤٠( َأْربَِعـــــينَ  بِـــــهِ  نتجـــــاوز تركـــــا تْت

َلة   .َأْربَِعينَ  التّـْرك َلُهم َوقت أَنه َال ، لَيـْ

ـــان: "ضـــعيفوفـــي حـــديث  ـــوَّرُ  َك ـــي يـَتَـنَـ ـــارَهُ  َويـَُقلِّـــمُ  َشـــْهرٍ  ُكـــلِّ  ِف ـــي َأْظَف  ُكـــلِّ  ِف

  .عمر ابن عن) َعَساِكر اْبن(". يـَْوماً ) ١٥( َعَشرَ  َخْمَسةَ 

ـــــارَهُ  يـَُقلِّـــــمُ  كـــــانَ : "إن شـــــاء اهللاومعنـــــاه صـــــحيح  ضـــــعيفوفـــــي حـــــديث   َأْظَف

ـــصُّ  ـــةِ  يـَـــْومَ  َشـــارِبَهُ  َويـَُق ْبـــلَ  الُجُمَع ـــَالةِ  ِإلَـــى يـَـــُروحَ  َأنْ  قـَ  أبـــي َعـــن) طـــب(". الصَّ

  .هريرة

، شـــاربه َوَيُجـــزَّ  َأْظَفـــارَهُ  َويـَُقلِّـــمْ  َعانـَتَـــهُ  َيْحِلـــقْ  لَـــمْ  َمـــنْ : "ضـــعيفوفـــي حـــديث 

 .رجل عن) حم(". منا فليس

                                                           
٨٦

، فنعوذ با� من ذھاب "إذا قام ذكر الرجل، ذھب ثلثا عقلھ: "ذكر الغزالي في اإلحیاء]: فائدة[  
  .العقول
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ــــنْ : "موضــــوعوفــــي حــــديث  ــــارَهُ  قـَلَّــــمَ  َم ــــْومَ  َأْظَف ــــةِ  يـَ ــــنَ  ُوِقــــيَ ، الُجُمَع  الســــوء ِم

  .واهللا تعالى أعلم، وعلهم أتم .عائشة عن) طس(". مثلها إلى

 

  هدي النبي عليه الصالة والسالم في اإلحداد - ٢٧

ـــــْؤِمنُ  الْمـــــَرَأةٍ  َيِحـــــلُّ  الَ ": قـــــال رســـــول اهللا عليـــــه الصـــــالة والســـــالم  تـُ

ـــــْومِ  بِـــــاهللا ـــــْوقَ  ِحـــــدَّ تُ  َأنْ  اآلِخـــــرِ  َواْليَـ  َأْربـََعـــــةَ : َزْوجٍ  َعلـــــى ِإالَّ ، ثَـــــَالثٍ  فـَ

ـــــُهرٍ  ـــــا، َوَعْشـــــراً  َأْش ـــــَبسُ  َوالَ ، َتْكَتِحـــــلُ  الَ  فَِإنـََّه ْل ـــــاً  تـَ  ِإالَّ ، َمْصـــــُبوغاً  ثـَْوب

ــــــْوبَ  : َمِحيِضــــــَها ِمــــــنْ  َطُهــــــَرتْ  ِإَذا ِإالَّ ، ِطيبــــــاً  َتَمــــــسُّ  َوالَ ، َعْصــــــبٍ  ثـَ

  ". ]قسٍط أو أظفارٍ [ َأْظَفارٍ  ُقْسطِ  ِمنْ  نـُْبَذةً 

.٨٧عطية أم عن) هـ ن د ق حم(  

  .معناه واحد وهو التحريم: ينبغي، وال يصلحهو، وال ] ال يحل[

وجــــوب اإلحــــداد خــــاص علــــى النســــاء، وال يجــــب اإلحــــداد علــــى ] المــــرأة[

لعلـــه بعـــد : يســـيراً  ، وقـــد تـــزوج اإلمـــام أحمـــد بعـــد وفـــاة زوجتـــهالرجـــال قـــطّ 

". إنــــي كرهــــُت أن ألقــــى اهللا عزبــــاً بــــال زوج: "وقــــاليــــوم أو فــــي يــــوم وفاتهــــا، 

  .وعلمه أتم واهللا أعلم

ـــــًة لهـــــا: اإلحـــــداد] تحـــــدّ [ ـــــر زين ـــــا يعتب ـــــدة كـــــل م ـــــرك المعت ـــــة . (ت معجـــــم لغ

   )الفقهاء
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ُنسیبة أو َنسیبة بنت كعب األنصاریة، غاسلة الموتى، وھي الراویة لحدیث غسل ) أم عطیة(  
أم كلثوم، : رقیة، وقیل: ھي زینب، وقیل: قیل(النبي علیھ الصالة والسالم جنازة إحدى بنات 

  ).والمختار األول
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ـــــالث[ ـــــيو ] ث ـــــة أم حـــــديث ف ـــــال ثـــــالث: "حبيب ـــــق وفـــــي، "لي : الثانيـــــة الطري

 علـــــى هنـــــا المطلـــــق ويحمــــل، بأيامهـــــا الليـــــالي بــــإرادة وجمـــــع، "أيـــــام ثالثــــة"

 ثــــالث: المــــراد أن علــــى أيضــــا محمــــول وهــــو، أنــــث ولــــذلك، األول المقيــــد

 فـــإن، فقـــط ليـــال ثـــالث تحـــد أنهـــا إلـــى: األوزاعـــي وذهـــب. * بأيامهـــا ليـــال

 أثنــــاء فــــي مــــات وإن. الثالــــث اليــــوم أول فــــي أقلعــــت: الليــــل أول فــــي مــــات

ــــه فــــي أو، النهــــار أول فــــي أو، الليــــل  اليــــوم صــــبيحة فــــي إال تقلــــع لــــم: أثنائ

  .تلفيق وال، الرابع

ــــد أي طهرهــــا أدنــــى إال  شــــرحه تقــــدم وقــــد طهرهــــا أقــــل أو طهرهــــا قــــرب عن

 الثــــوري وهــــو ســــفيان طريــــق مــــن حبيبــــة أم حــــديث المصــــنف ذكــــر ثــــم قبــــل

 مالـــك شـــيخ حـــزم بــن عمـــرو بـــن محمــد بـــن وهـــو بكـــر أبــي بـــن اهللا عبـــد عــن

  .أيضا شرحه مضى وقد فيه

وهــــو اإلحــــداد الواجــــب، أمــــا علــــى غيــــر زوجهــــا فإنمــــا هــــو  ]َزْوجٍ  َعلــــى ِإالَّ [

  .مباح ال واجب، واهللا أعلم وعلمه أتم

إال الحبلــــــــى، فيجــــــــوز لهــــــــا تــــــــرك اإلحــــــــداد إذا  ]َوَعْشــــــــراً  َأْشــــــــُهرٍ  َأْربـََعــــــــةَ [

َعةَ فعــــن . * وضــــعْت حملهــــا قبــــل ذلــــك  َكانَــــتْ  أَنـََّهــــا: الَحــــاِرثِ  بِْنــــتَ  ُســــبَـيـْ

ــــنِ  َســــْعدِ  َتْحــــتَ  ــــي ِمــــنْ  َوُهــــوَ ( َخْولَــــةَ  ْب ــــنِ  َعــــاِمرِ  بَِن ، ْب ــــنْ  وََكــــانَ  لُــــَؤيٍّ  َشــــِهدَ  ِممَّ

ـــــْدرًا تُــــــُوفِّيَ ، )َب ـــــا فـَ َه ـــــةِ  ِفـــــي َعنـْ ـــــَوَداعِ  َحجَّ ـــــٌل، َوِهـــــيَ  ال  َأنْ  تـَْنَشـــــبْ  فـَلَـــــمْ  َحاِم

ــــــــدَ  َحْمَلَهــــــــا َوَضــــــــَعتْ  ــــــــا َوفَاتِــــــــِه، بـَْع ــــــــنْ  تـََعلَّــــــــتْ  فـََلمَّ ــــــــتْ  نَِفاِســــــــَها، ِم َل  َتَجمَّ

ــــَدَخلَ  ِلْلُخطَّــــاِب، ــــا َف َه ــــَناِبلِ  أَبُــــو َعَليـْ ــــنُ  السَّ ــــٍك، ْب ــــنْ  رَُجــــلٌ  بـَْعَك ــــي ِم  َعْبــــدِ  بَِن

ـــدَّاِر، ـــالَ  ال ـــا فـََق ـــا: َلَه ـــي َم ـــتِ  َأرَاكِ  ِل ـــَرجِّينَ  ِلْلُخطَّـــاِب، َتَجمَّْل ـــاَح؟ تـُ  فَِإنَّـــكِ  النَِّك
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ــــــاِكحٍ  أَنْــــــتِ  َمــــــا َواللَّــــــهِ   قَالَــــــتْ . َوَعْشــــــرٌ  َأْشــــــُهرٍ  َأْربـََعــــــةُ  َعَلْيــــــكِ  َتُمــــــرَّ  َحتَّــــــى بَِن

َعةُ  ــــا: ُســــبَـيـْ ــــاِبي َعَلــــيَّ  َجَمْعــــتُ  َذلِــــكَ  لِــــي قَــــالَ  فـََلمَّ ــــتُ  َأْمَســــْيُت، ِحــــينَ  ثَِي ْي  َوأَتـَ

ــــهِ  اهللاُ  َصــــلَّى اللَّــــهِ  َرُســــولَ  ــــكَ  َعــــنْ  َفَســــأَْلُتهُ  َوَســــلَّمَ  َعَلْي ــــاِني« َذِل ــــأَنِّي فََأفْـَت ــــدْ  ِب  َق

ــــي َوَضــــْعتُ  ِحــــينَ  َحَلْلــــتُ  ــــالتـََّزوُّجِ  َوَأَمَرنِــــي ،َحْمِل ــــي بَــــَدا ِإنْ  ِب وفــــي ). * ق( »ِل

َلـــــــًة،) ٤٠( بِـــــــَأْربَِعينَ  َمْوتِـــــــهِ  بـَْعـــــــدَ  فـََوَضـــــــَعتْ : روايــــــة  فَأَْنَكَحَهـــــــا َفُخِطَبـــــــتْ  لَيـْ

ـــــَناِبلِ  أَبُـــــو وََكـــــانَ  َوَســـــلََّم، َعَلْيـــــهِ  اهللاُ  َصـــــلَّى اللَّـــــهِ  َرُســـــولُ   »َخطَبَـَهـــــا ِفـــــيَمنْ  السَّ

ــــــــَناِبلِ  أَبُــــــــو َفَخطَبَـَهــــــــا: وفــــــــي روايــــــــة). * خ(  َأنْ  فَأَبَــــــــتْ  بـَْعَكــــــــٍك، بْــــــــنُ  السَّ

ــــــهُ  ــــــالَ  ،تـَْنِكَح َق ــــــو الســــــنابل( فـَ ــــــا َواللَّــــــهِ «: )أب ــــــهِ  َأنْ  َيْصــــــُلحُ  َم  َحتَّــــــى تـَْنِكِحي

ــــــدِّي ــــــرَ  تـَْعَت ــــــْينِ  آِخ ــــــتْ  ،»اَألَجَل ــــــا َفَمُكَث ــــــنْ  َقرِيًب ــــــرِ  ِم ــــــاٍل،) ١٠( َعْش ــــــمَّ  لََي  ُث

  ٨٨).خ( »اْنِكِحي«: فـََقالَ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اهللاُ  َصلَّى النَِّبيَّ  َجاَءتِ 

إال لضــــــرورة فيجــــــوز بالليــــــل، ويجــــــوز الكحــــــل  ولــــــو بالصَّــــــِبرِ  ]َتْكَتِحـــــلُ  الَ [

َهـــا اللَّـــهُ  َرِضـــيَ  َســـَلَمةَ  ُأمِّ  َعـــنْ ف. * األبـــيض إذ ال زينـــة فيـــه  َجَعْلـــتُ : قَالَـــتْ  َعنـْ

ًرا َعْيِنــــي َعَلــــى ــــُوفِّيَ  َأنْ  بـَْعــــدَ , َصــــبـْ  صــــلى - اللَّــــهِ  َرُســــولُ  فـََقــــالَ , َســــَلَمةَ  أَبُــــو تـُ

 َواْنزِِعيــــــهِ , بِاللَّْيـــــلِ  ِإالَّ  َتْجَعِليـــــهِ  فَـــــَال , اْلَوْجـــــهَ  َيِشـــــبُ  ِإنـَّــــهُ «: وســـــلم عليـــــه اهللا

: قـُْلــــــتُ . »ِخَضــــــابٌ  فَِإنـَّـــــهُ , بِاْلِحنَّــــــاءِ  َوَال , بِالطِّيــــــبِ  َتْمَتِشــــــِطي َوَال , بِالنـََّهــــــارِ 

ــــْدرِ «: قَــــالَ ؟ َأْمَتِشــــطُ  َشــــْيءٍ  بِــــَأيِّ  َهــــا) * َحَســــنٌ  َوِإْســــَناُدهُ د ن، (. »بِالسِّ  َوَعنـْ

ـــَرَأةً  َأنَّ : أيضـــا ـــتْ  اْم ـــا: قَاَل ـــي ِإنَّ ! اللَّـــهِ  َرُســـولَ  َي َنِت ـــاتَ  ابـْ ـــا َم َه ـــا َعنـْ ـــدِ , َزْوُجَه  َوَق

ــــــَتَكتْ  ــــــا اْش نَـَه ــــــا, َعيـْ ــــــالَ ؟ َأفـََنْكُحُلَه ــــــي) * ق(. »َال «: َق ــــــر العرب : قــــــال الفقي

                                                           
٨٨

  ]٤: الطالق[} َوأُوَالُت اْألَْحَماِل أََجلُُھنَّ أَْن َیَضْعَن َحْملَُھنَّ {: وقال ربنا في عدة المطلقة  
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واهللا هــــذا مــــا بــــدا لــــي، . يجــــوز بالصــــبر فقــــْط لــــيال فقــــطْ : الجمــــع أن يقــــالو 

  .وعلمه أتم أعلم

ـــــَبسُ  َوالَ [ ْل ـــــاً  تـَ أن المـــــرأة ال : خالصـــــة الكـــــالم فـــــي اإلحـــــداد ]َمْصـــــُبوغاً  ثـَْوب

ــــــة  ــــــة أو ديني ــــــن بيتهــــــا إال لحاجــــــة دنيوي ــــــزين، وال تخــــــرج م تتجمــــــل، وال تت

 فَـــــَأرَاَدتْ  َخــــالَِتي، طُلَِّقــــتْ : فعــــن جـــــابر قــــال* . ، واهللا أعلــــمبطريــــق األولــــى

 َعَلْيـــــهِ  اهللاُ  َصـــــلَّى النَِّبـــــيَّ  فَأَتَـــــتِ  َج،َتْخـــــرُ  َأنْ  رَُجـــــلٌ  فـََزَجَرَهـــــا َنْخَلَهـــــا، َتُجـــــدَّ  َأنْ 

َقـــــــالَ  َوَســــــلََّم،  َأوْ  َتَصـــــــدَِّقي، َأنْ  َعَســـــــى فَِإنـَّـــــكِ  َنْخَلـــــــِك، َفُجـــــــدِّي بـَلَــــــى«: فـَ

  )م( »َمْعُروفًا تـَْفَعِلي

 معصــــوبا يصــــبغ ثــــم غزلهــــا يعصــــب: الــــيمن بــــرود هــــو ]َعْصــــبٍ  ثـَــــْوبَ  ِإالَّ [

 للزينــــة المصــــبوغة الثيــــاب جميــــع عــــن النهــــي: الحــــديث ومعنــــى، تنســــج ثــــم

هــــو الثـــوب الـــذي صــــبغ بعضـــه وتـــرك بعضــــه، : ويقـــال*  .العصـــب ثـــوب إال

  .واهللا أعلم وعلمه أتم

ــــسُّ  َوالَ [  اللَّــــهُ  َرِضــــيَ  َســــَلَمةَ  ُأمِّ وال تمتشــــط بالطيــــب أيضــــا، فعــــن  ]ِطيبــــاً  َتَم

َهـــــا ـــــتْ  َعنـْ ـــــالَ : قَاَل ـــــه اهللا صـــــلى اللَّـــــهِ  َرُســـــولُ  َق ـــــو  وســـــلم علي ـــــوفي أب حـــــين ت

ــــَأيِّ : قـُْلــــتُ . »ِخَضــــابٌ  فَِإنَّــــهُ , بِاْلِحنَّــــاءِ  َوَال , بِالطِّيــــبِ  َتْمَتِشــــِطي َال «: ســــلمة  ِب

ــــالَ ؟ َأْمَتِشــــطُ  َشــــْيءٍ  ــــْدرِ «: َق ــــد لمــــا ) د ن، بإســــناد حســــن(. »بِالسِّ ــــه تقيي وفي

  ".وال تمتشطْ : "ُأطلق في رواية النسائي

ــــَرتْ  ِإَذا ِإالَّ [ ــــنْ  َطُه ــــدم  ]َمِحيِضــــَها ِم ــــر ال ــــع بهــــا أث ــــاً، فتتب ــــاً وطيب فتأخــــذ قطن

  .في الفرج

  . القطعة والشيء اليسير ]نـُْبَذةً [



- ٨٧  - 
 

  . قسٍط أو أظفار: كذا في الجامع الصغير، والصواب ]قسط أظفار[

ـــــووي قـــــال*  ـــــان نوعـــــان واألظفـــــار القســـــط: الن  خـــــص، البخـــــور مـــــن معروف

 .للتطيب ال الكريهة الرائحة إلزالة فيهما
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  عليه الصالة والسالم في تعّلم المرأةهدي النبي  - ٢٨

 َفرِيَضــــــةٌ  اْلِعْلـــــمِ  طَلَــــــبُ ": قـــــال رســـــول اهللا عليــــــه الصـــــالة والســـــالم

 ]ومسلمة: ليس فيه[". ُمْسِلمٍ  ُكلِّ  َعَلى

ـــب عـــد( ـــن) َه ـــس َع ـــن) خـــطّ  طـــص( أن ـــن اْلُحَســـْين َع ـــن) طـــس( ٨٩َعلـــيّ  ب  َع

َعبَّـــاس ابْـــن
) خـــطّ ( ٩٢َمْســـُعود ابْـــن َعـــن) طـــب( ٩١عمـــر ابْـــن َعـــن) َتمـــام( ٩٠

.سعيد أبي َعن) َهب طس( ٩٣َعليّ  َعن  

ــــــم طلــــــب( ــــــد) العل ــــــت ق ــــــم هــــــذا فــــــي اآلراء وتناقضــــــت األقــــــوال تباين  العل

ــــة تقــــيم فرقــــة وكــــل، قــــوال) ٢٠( عشــــرين نحــــو علــــى المفــــروض  علــــى األدل

 قـــول قيـــل مـــا وأجـــود، منـــاقض لـــبعضٍ  وبعـــض، معـــارض لكـــلٍّ  وكـــلٌّ ، علمهـــا

، رســـــله ونبـــــوة، الصـــــانع كمعرفـــــة،  "تعلمـــــه عـــــن مندوحـــــة ال مـــــا": القاضـــــي

 فـــــي الغزالـــــي قـــــال. * عـــــين فـــــرض تعلمـــــه فـــــإن، ونحوهـــــا، الصـــــالة وكيفيـــــة

                                                           
٨٩

، قتلھ من )كرب وبالء( ریحانة النبي علیھ الصالة والسالم، شھید كربالء) الحسین بن علي(  
  .كان تحت یزید بن معاویة، فكان ذلك شیناً في خالفتھ أبد اآلبدین ودھر الداھرین

٩٠
حبر األمة وترجمان : ابن عم رسول هللا صلى هللا علیھ وآلھ وسلم، البحر الحبر) ابن عباس(  

د إمام المتقین، فقال لقد كانت المتعة تفعل في عھ: القرآن، وھو الذي رأى بجواز متعة النساء فقال
ومن ) * م! (فجرْب بنفسك، فوهللا لئن فعلتھا ألرجمنك بأحجارك: لھ معاصره ابن الزبیر

ابن عاشور المفسر المغربي الشھیر، وھو : المعاصرین من أھل السنة من یرى بجواز المتعة
  .خالف الجمھور القائلین بحرمة نكاح المتعة إلى یوم القیامة

٩١
أطلق فھو عبد هللا فإنھ أشھر أبناءه على اإلطالق، وكان مشھوراً بالتشدد، حتى إذا ) ابن عمر(  

  .اجتنْب تشدد ابن عمر وتساھل ابن عباس، وهللا أعلم: قیل
٩٢

وھو الذي . * مفسر الصحابة من الكبار، وابن عباس مفسر الصحابة من الصغار) ابن مسعود(  
) ٧٠( َوَسْبِعینَ  ِبْضًعا َوَسلَّمَ  َعلَْیھِ  هللاُ  َصلَّى هللاَِّ  َرُسولِ  ِفي ِمنْ  أََخْذتُ  لََقدْ ، َوهللاَِّ «: یقول في خطبتھ

ِبيِّ  أَْصَحابُ  َعلِمَ  لََقدْ  َوهللاَِّ  ُسوَرًة، ِ، ِبِكَتابِ  أَْعلَِمِھمْ  ِمنْ  أَنِّي َوَسلَّمَ  َعلَْیھِ  هللاُ  َصلَّى النَّ  أََنا َوَما هللاَّ
  )ق. (»ِبَخْیِرِھمْ 

٩٣
علیھ "وقد أخطأ بعض الناس في زعمھم أن قول . بي طالب، أبو تراب، علیھ السالمبن أ) علي(  

فإنك إن قلت ذلك فقد تشیع البخاري وأبو داود إذْن، وهللا . لعلّي یدّل على أن القائل متشیع" السالم
  .المستعان



- ٨٩  - 
 

، القلبيـــــة المعـــــارف عنـــــه تنشـــــأ التـــــي وصـــــفته بـــــاهللا العلـــــم المـــــراد": اإلحيـــــاء

ــــم مــــن يحصــــل ال وذلــــك ــــا يكــــون يكــــاد بــــل، الكــــالم عل ــــه مانعــــا حجاب ، من

 بمــــا تقريـــره فـــي أطـــال ثـــم!" تشـــاهد فجاهـــد، بالمجاهـــدة لـــه يتوصـــل وإنمـــا

  .النور من القلب ويمأل الصدور يشرح

فاعـــــل، : معـــــانٍ  ٣مفروضـــــة، فعيلـــــة بمعنـــــى مفعولـــــة، وفعيـــــل لهـــــا ) فريضـــــة(

 .مفعول، ُمفِعل

ـــــه ســـــئل] درجـــــة الحـــــديث[ ـــــووي عن ـــــال الن ـــــاه كـــــان وإن، ضـــــعيف: فق  معن

ـــــال. * صـــــحيحا ـــــن وق ـــــه يصـــــح ال: القطـــــان اب ـــــا وأحســـــن، شـــــيء في ـــــه م  في

ـــــــه وســـــــكت. * ضـــــــعيف ـــــــال. * مغلطـــــــاي عن ـــــــت: الســـــــيوطي وق  لـــــــه جمع

 لــــم حــــديثا أصــــحح ولــــم، لغيــــره بصــــجته وحكمــــت طريقــــا) ٥٠( خمســــين

 شــــاهين أبــــي عنــــد شــــاهد لــــه: الســــخاوي وقــــال. * ســــواه لتصــــحيحه أســــبق

  .تابعيا) ٢٠( عشرين نحو عنه ورواه، أنس عن ثقات رجاله بسند

ــــوا(]: "حــــديث آخــــر[ ــــو العلــــم اطلب  فريضــــة العلــــم طلــــب) فــــإن بالصــــين ول

ـــن هـــب عـــق عـــد(". مســـلم كـــل علـــى ـــي اْلبـــر عبـــد اْب *  .أنـــس َعـــن) اْلعلـــم ِف

 الجـــــامع صـــــحيح( ثابـــــت الثـــــاني الشـــــطر، لكـــــن "موضـــــوع: "قـــــال األلبـــــاني

ــــــــى : المــــــــزيوقــــــــال * ). ٣٩١٣ ــــــــه طــــــــرق ربمــــــــا يرتقــــــــي بمجموعهــــــــا إل ل

 .واهللا أعلم. صالحطرقها واهية، وبعضها : الحسن، وقال الذهبي
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ــــوا": قــــال رســــول اهللا عليــــه الصــــالة والســــالم ــــَوُدودَ  تـََزوَُّج  الَولُــــودَ  ال

 ".ِبُكمْ  ُمكاثِرٌ  فِإنَّي

.٩٤يسار بن معقل عن) ن د(  

أمـــــٌر شـــــريف، وأصـــــل األمـــــر للوجـــــوب، ومـــــن رغـــــب عـــــن الســـــنة ) تزوجـــــوا(

  .فليس في شيء

ـــــة) الـــــودود( ـــــرة، الخطـــــاب فـــــي تلطـــــف بنحـــــو لزوجهـــــا المتحبب ، خدمـــــة وكث

  .وبشاشة، وأدب

 نكــــاح نــــدب وبــــين بينــــه تعــــارض فــــال، بأقاربهــــا البكــــر فــــي ويعــــرف) الولــــود(

، األوالد كثــــرة بــــالولود المــــراد لــــيس أنــــه والحــــق: زرعــــة أبــــو قــــال. * البكــــر

ــــوالدة مظنــــة فــــي هــــي مــــن بــــل ــــذي العجــــوز دون، الشــــابة وهــــي ال  انقطــــع ال

  .واحد وادٍ  من فالصفتان، نسلها

 تعليـــــل وهـــــو، الكثـــــرة فـــــي الســـــابقة األمـــــم بكـــــم أغلـــــب أي) بكـــــم مكـــــاثر(

 تكــــن لــــم إذا الـــودود ألن بقيــــدين أتـــى وإنمــــا، الــــودود الولـــود بتــــزويج لألمـــر

ــــودا ــــود، فيهــــا الرجــــل يرغــــب ال ول ــــودود غيــــر والول . المقصــــود تحصــــل ال ال

حفظهـــــــا اهللا (فـــــــاللهم اجعـــــــل حبيبتـــــــي أم زيـــــــدان : قـــــــال الفقيـــــــر العربـــــــي* 

 .يا رب العالمين ودودا ولودا آمين) ورعاها

: قــــال وســــلم عليــــه اهللا صــــلى اهللا رســــول إلــــى رجــــل جــــاء] قصــــة الحــــديث[

 أفأتزوجهـــــا؟، تلـــــد ال أنهــــا إال، ومـــــال ومنصـــــب حســــب ذات امـــــرأة أصــــبت

ــــم، فنهــــاه ــــي ورواه. * ذكــــره ث ــــاللفظ الطبران ــــور ب ــــس عــــن المزب ــــه  قــــال( أن في

                                                           
٩٤

 َفالَ {: ممن بایع تحت الشجرة فھو حدیبي، وھو الذي نزلت فیھ قول ربنا) معقل بن یسار(  
  .]٢٣٢: البقرة[} أَْزَواَجُھنَّ  َیْنِكْحنَ  أَنْ  َتْعُضلُوُھنَّ 



- ٩١  - 
 

ـــــه: الهيثمـــــي ـــــن حفـــــص إال الصـــــحيح رجـــــال ورجال ـــــه روى وقـــــد، عمـــــر ب  عن

 )جمع
 

  هدي النبي عليه الصالة والسالم في حلّي المرأة - ٣٠

 علـــــى َحـــــرام هـــــَذْينِ  إنّ ": قـــــال رســـــول اهللا عليـــــه الصـــــالة والســـــالم

 ".– والحرِيرَ  الذََّهبَ  يـَْعِني -!  ِإلناثِِهمْ  حلٌّ  أُمَِّتي ذُُكورِ 

.٩٦عمر اْبن َعن) هـ( ٩٥َعليّ  َعن) هـ ن د حم(  

ـــى، والثـــاني فـــي الحريـــر ) هـــذين( ـــي يـــده اليمن ـــذهب، األول وهـــو أكبـــر ف وال

  .اليسرى

ـــــــَرامٌ ( ـــــــلَ ) َح ـــــــاسُ : ِقي ـــــــانِ " اْلِقَي ـــــــَدرٌ  أَنَّـــــــهُ  ِإالَّ ، "َحَراَم ـــــــوَ  َمْص  َوَال  يـُثـَنَّـــــــى َال  َوُه

ـــعُ  ُهَمـــا َواِحـــدٍ  ُكـــلُّ : َوالتـَّْقـــِديرُ ، ُيْجَم . * اْلَجْمـــعُ  يـُتَــــَوهَّمَ  لِـــَئالَّ  فَـــأُْفرِدَ ، َحـــَرامٌ  ِمنـْ

ــــنُ  َوقَــــالَ  َقــــى، اْلُمَضــــافَ  َفَحــــَذفَ ، َهــــَذْينَ  اْســــِتْعَمالُ  َأي: َمالِــــكٍ  اْب ــــرَ  َوأَبـْ  اْلَخبَـ

ــــــى ــــــَراِدهِ  َعَل ــــــى. * ِإفْـ ــــــلِّ  َوَعَل ــــــِديرٍ  ُك ْق ــــــاْلُمَرادُ ، تـَ ــــــِتْعَماُلُهَما: َف ــــــا اْس  َوِإالَّ  ،لُْبًس

ًعــــاوإنفاقــــا  َصــــْرفًا فَاِالْســــِتْعَمالُ   بِاتَِّخــــاذِ  الــــذََّهبِ  َواْســــِتْعَمالُ ، ِلْلُكــــلِّ  َجــــائِزٌ  َوبـَيـْ

   .ِلْلُكلِّ  َحَرامٌ  َواْسِتْعَماُلَها ِمْنهُ  اْألََواِني

ـــــــال ربنـــــــا) حـــــــّل إلنـــــــاثهم( ـــــــْيسَ {: ق ـــــــاْألُنـَْثى الـــــــذََّكرُ  َوَل : عمـــــــران آل[}  َك

ـــنْ {: ، وقـــال ربنـــا]٣٦ ـــأُ  َأَوَم ـــةِ  ِفـــي يـَُنشَّ ـــرُ  اْلِخَصـــامِ  ِفـــي َوُهـــوَ  اْلِحْلَي  ُمبِـــينٍ  َغيـْ

  .]١٨: الزخرف[} 

                                                           
٩٥

رابع الخلفاء الراشدین، تزوج فاطمة بنت رسول هللا صلى هللا علیھ وآلھ وسلم وھو ابن ) عليّ (  
  .سنة تقریبا، وهللا أعلم ١٨سنة تقریبا، وھي بنت  ٢٣
٩٦

إنھ رجل صالح، لو كان یقوم من : "عبد هللا، وزكاه النبي علیھ الصالة والسالم فقال) ابن عمر(  
  ".شرف المؤمن قیامھ باللیل: "وفي الصحیح. فكان بعُد یقوم اللیل إال قلیال". اللیل



 
 

٩٢ 
 

 للرجــــال جــــائز غيــــر الــــذهب أوانــــي اســــتعمال إن: الحنفيــــة قــــال) الــــذهب(

 ألصــــابع والعبــــرة أصــــابع،) ٤( أربــــع قــــدر للرجــــال الحريــــر ويجــــوز والنســــاء،

 والـــــذي حـــــرام، حريـــــر ٩٨وســـــداه ٩٧لحمتـــــه الـــــذي الثـــــوب ولـــــبس. الالبـــــس

 الحريـــــــر كـــــــان ولـــــــو جـــــــائز، غيـــــــر والعكـــــــس، جـــــــائز حريـــــــر غيـــــــر لحمتـــــــه

  . التفصيل فكذلك ٩٩،مطرزاً 

ــــر( ــــر : كــــذا فــــي الجــــامع الصــــغير، واألولــــى أن يقــــال) الــــذهب والحري الحري

والــــذهب، فــــإن الحريــــر جعلــــه فــــي يمينــــه والــــذهب جعلــــه فــــي شــــماله، واهللا 

  .أعلم وعلمه أتم

غلــــــــــيظ ( واإلســــــــــتبرق) رقيــــــــــق الحريــــــــــر( الســــــــــندسيشــــــــــمل ) الحريــــــــــر(

ــــر ــــا١٠٠)الحري ــــا َويـَْلَبُســــونَ {: ، قــــال ربن ــــنْ  اُخْضــــرً  ثَِياًب ــــْنُدسٍ  ِم َرقٍ  ُس ــــَتبـْ }  َوِإْس

النســــــاء فمكــــــروه إذ الميــــــت ال يحتــــــاج  لجنــــــازةأمــــــا . * ]٣١: الكهــــــف[

ـــــة    الَ : "إن شـــــاء اهللا وفـــــي حـــــديث ضـــــعيف معنـــــاه مقبـــــولٌ . كـــــالحيإلـــــى زين

  .واهللا أعلم .علي عن) د(". سريعا َسْلباً  ُيْسَلبُ  فَِإنَّهُ ، اْلَكَفنِ  ِفي تـََغاَلْوا
 

  الصالة والسالم في ترّجل المرأةهدي النبي عليه  - ٣١

ــــــنْ ": قــــــال رســــــول اهللا عليــــــه الصــــــالة والســــــالم ــــــهُ  كــــــانَ  َم  رٌ َشــــــعَ  َل

 ". فـَْلُيْكرِْمهُ 

                                                           
٩٧

  .خیوط النسج العرضیة یلحم بَھا السدى: من الثوب) اللحمة(  
٩٨

  .للحمة، َوُھَو َما یمد طوال ِفي النسیجخالف ا: من الثَّْوب) السدى(  
٩٩

علم الثَّْوب َوَنْحوه، أو ما ): الطراز. * (جعل لَُھ طرازا ووشاه وزخرفھ: الثَّْوب َوَغیره) طرز(  
ْلَطان، أو الموضع الَِّذي تنسج ِفیِھ الثَِّیاب الجیدة   .ینسج من الثَِّیاب للسُّ

١٠٠
  .َولحَمتھ َحِریر، َفارسي ُمعرب فھو ضرب من الثَِّیاب سداه) الدیباج(أما   



- ٩٣  - 
 

.١٠١هريرة أبي َعن) د(  

  .بسكون العين: والمشهور عند العامة. أفصح العين بفتح) رشعَ (

، بــــالتنظيف ويتعهــــده، وقــــذر وســــخ نحــــو مــــن يصــــونه بــــأن، نــــدبا) فليكرمــــه(

ــــره أو دهــــن أو بمــــاء ويمشــــطه الــــرأس شــــعر فيفــــرق  ويرســــل، يلينــــه ممــــا غي

 إنمــــا لكــــن. * اللحيــــة ويســــرح، إزالتــــه عــــدم أراد إن منقبضــــه ويمــــد، ســــائره

، بنفســــــــه المبــــــــاالة لقلــــــــة أو للزهــــــــد إظهــــــــارا شــــــــعثة تركهــــــــا، و غبــــــــا يســــــــن

 شـــــقّ  إن ســـــيما، الـــــرأس بحلـــــق بـــــأس وال، ١٠٢طاقـــــة فـــــوق طاقـــــة وتصـــــفيفها

 .تعهده

ــــه، عليــــه يوافــــق وال، لصــــحتهالســــيوطي  رمــــز] درجــــة الحــــديث[  ســــهيل ففي

ـــن ـــيس: (معـــين ابـــن عـــن الكاشـــف فـــي قـــال، صـــالح أبـــي ب  وعـــن، )بحجـــة ل

وصــــححه : قــــال الفقيــــر العربــــي. * نــــاس ووثقــــه، بــــه يحــــتج ال: حــــاتم أبــــي

ــــه شــــاهد صــــحيح هــــو ــــاني فــــي صــــحيح الجــــامع، ول  َيِجــــدُ  كــــانَ  أمــــا: "األلب

ـــا َهـــَذا َيِجـــدُ  كـــانَ  أمـــا رَْأَســـُه؟ بـــهِ  ُيَســـكِّنُ  َمـــا َهـــَذا  حـــم(". ثِيابَـــُه؟ بـــهِ  يـَْغِســـلُ  َم

  .واهللا أعلم وعلمه أتم .جابر َعن) ك حب د

ــــلِ  َعــــنِ  نـََهــــى] "حــــديث آخــــر[ ــــاً  ِإالَّ  التـََّرجُّ ــــن اهللا عبــــد َعــــن) ٣ حــــم(". ِغّب  ب

ـــــوم بعـــــد يومـــــا: أي. * ، صـــــحيحمغفـــــل : فـــــالمراد. يســـــن بـــــل يكـــــره فـــــال، ي

 وتهالـــك التـــزيين فـــي مبالغـــة ألنـــه، بـــه واالهتمـــام عليـــه المواظبـــة عـــن النهـــي

                                                           
١٠١

ھـ، وقد ھاجر إلى المدینة  ٧أسلم سنة خیبر سنة . قبیلة من األزد: الدوسي، ودوس) أبوھر(  
والنبي علیھ الصالة والسالم خارج إلى خیبر، فصلى الصبح بالمدینة وراء سباع بن عرفطة 

وكان . * الة والسالم وحسن إسالمھ، ثم لحق بالنبي علیھ الص"ویل للمطففین"الغفاري فسمعھ یقرأ 
  .ھـ، رضي هللا عنھ وأرضاه ٥٨، فمات سنة )٦٠(اللھم ال تدركني سنة ستین : یقول
١٠٢

  .حبال/ خیوط / عیَدان / شعر / زھر / شْعَبة أَو حزمة من ریَحان ) الطاقة(  



 
 

٩٤ 
 

 أن فـــــأمره جمـــــة لـــــه كانـــــت أنـــــه قتـــــادة أبـــــي عـــــن النســـــائي خبـــــر وأمـــــا. بـــــه

 لـــذلك محتاجـــا كـــان أنـــه علـــى فحمـــل، يـــوم كـــل يترجـــل وأن إليهـــا يحســـن

 فــــي فــــرق وال: العراقــــي الــــولي قــــال. * الجــــواز لبيــــان هــــو أو، شــــعره لغــــزارة

ـــرأس بـــين يـــوم كـــل التســـريح عـــن النهـــي  كـــان أنـــه حـــديث وأمـــا. واللحيـــة ال

 فــــي إال أره ولــــم، بإســــناده عليــــه أقــــف فلــــم، مــــرتين يــــوم كــــل لحيتــــه يســــرح

 فــــرق وال، لهــــا أصــــل ال التــــي األحاديــــث مــــن فيهــــا مــــا يخفــــى وال، اإلحيــــاء

ــــين ــــزيين ألن، أخــــف فيهــــا الكراهــــة لكــــن، والمــــرأة الرجــــل ب ــــي الت  حقهــــن ف

  .أولى لهن والتنعم الترفه فترك هذا ومع، الرجال حق في منه أوسع

 رحـــل وســـلم عليـــه اهللا صـــلى النبـــي أصـــحاب مـــن رجـــالإن ] حـــديث آخـــر[

ـــى ـــن فضـــالة إل ـــد ب ـــه فقـــدم، بمصـــر وهـــو عبي ـــه ناقـــة يمـــد وهـــو علي : فقـــال. ل

 اهللا صـــلى اهللا رســـول عـــن بلغنـــي لحـــديث أتيتـــك وإنمـــا زائـــرا آتـــك لـــم إنـــى

ـــه ـــم منـــه عنـــدك يكـــون أن رجـــوت وســـلم علي  لـــي مـــا: فقـــال شـــعثا فـــرآه. عل

 عليـــــه اهللا صـــــلى اهللا رســـــول إن قـــــال: قـــــال البلـــــد أميـــــر وأنـــــت شـــــعثا أراك

ــــا كــــان وســــلم ــــر عــــن ينهان ــــاه مــــن كثي ــــا، ورآه* . اإلرف ــــا: فقــــال حافي ــــي م  ل

ـــــا أراك ـــــه اهللا صـــــلى اهللا رســـــول إن: قـــــال حافي ـــــا وســـــلم علي  نحتفـــــي أن أمرن

ــــا  شــــرط علــــى أيضــــا صــــحيح إســــناد هــــذاو : قــــال األلبــــاني) * د ن( ". أحيان

 بريــــدة ابــــن ســــئل: "وزاد، باالحتفــــاء األمــــر النســــائي عنــــد ولــــيس، الشــــيخين

  ".الترجل: قال اإلرفاه؟ عن
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ـــ": قـــال رســـول اهللا عليـــه الصـــالة والســـالم ـــ نَم  كتـــابِ  نِمـــ آيـــةً  معّل

 ". تْ يَ لِ تُ  ما هاثوابُ  له كان ،وجلّ  عزّ  اهللاِ 

 مالـــــكأبـــــي والـــــد عـــــن ") شـــــيوخه عـــــن حديثـــــه" فـــــي القطـــــان ســـــهل أبـــــو(

.١٠٣األشجعي  

اســــم الموصــــول، يــــدل علــــى العمــــوم، فيشــــمل الرجـــــال " مــــن" )معلّــــ نَمــــ(

  .والنساء

 خَ  حـــــم(". آيَـــــةً  َولَـــــوْ  َعنِّـــــي بـَلِّغُـــــوا: "فـــــي الصـــــحيحو  )اهللاِ  كتـــــابِ  نِمـــــ آيـــــةً (

  عمرو ابن عن) ت

َزْلَنــــــا ِإنَّــــــا{: التــــــوراةوفــــــي موضــــــع آخــــــر أنــــــه . القــــــرآن هنــــــا) كتــــــاب اهللا(  أَنـْ

ــــْورَاةَ   َهــــاُدوا ِللَّــــِذينَ  َأْســــَلُموا الَّــــِذينَ  النَِّبيُّــــونَ  ِبَهــــا َيْحُكــــمُ  َونُــــورٌ  ُهــــًدى ِفيَهــــا التـَّ

ــــارُ  َوالرَّبَّــــانِيُّونَ  ــــا َواْألَْحَب ــــنْ  اْســــُتْحِفُظوا ِبَم ــــابِ  ِم ــــانُوا اللَّــــهِ  ِكَت ــــهِ  وََك  ُشــــَهَداءَ  َعَلْي

  .]٤٤: المائدة[} 

 ِمــــنْ  َوَمــــا{: فــــالعزيز والجليــــل مــــن أســــماء اهللا تعــــالى، قــــال ربنــــا )وجــــلّ  عــــزّ (

ـــــهٍ  ـــــوَ  اللَّـــــهَ  َوِإنَّ  اللَّـــــهُ  ِإالَّ  ِإَل ـــــزُ  َلُه ـــــيمُ  اْلَعزِي ـــــي ]٦٢: عمـــــران آل[}  اْلَحِك ، وف

ــــرامِ  الجــــاللِ  َذا بِيــــا أِلظـُّـــوا: "الصــــحيح ) ك ن حــــم( أنــــس َعــــن) ت(". واِإلْك

   .عامر بن ربيَعة َعن

                                                           
١٠٣

الك فھو أما أبو م. * طارق بن أشیم بن مسعود، لھ صحبة: سعد الكوفي، وأبوه) أبو مالك(  
 صلیت قد إنك ِت،أب یا: "قولھ ألبیھ: یعني. ال یتابع على حدیثھ في القنوت: تابعي ثقة، قال العقیلي

 ھنا ھا طالب أبي بن وعلي وعثمان، وعمر، بكر، وأبي وسلم، علیھ هللا صلى هللا رسول خلف
! محدث بني، أيْ : قال ؟)الفجر في أي( یقتنون أكانوا ،)٦٥( ستینو خمس من نحوا بالكوفة

  )األربعة إال أبا داود، بإسناد صحیح(
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 اِإلْنســـانُ  مـــاتَ  ِإذا: "وفـــي الصـــحيحولـــو بعـــد موتـــه، ) تْ يَـــلِ تُ  مـــا هـــاثوابُ  لـــه(

 ولــــــد أو بِــــــهِ  يـُْنتَـَفــــــعُ  ِعْلــــــمٍ  أوْ  جارِيَــــــةٍ  َصــــــَدَقةٍ  ثَــــــَالث ِمــــــنْ  إالَّ  َعَملُــــــهُ  انـَْقطَــــــعَ 

قــــال العلمــــاء فــــي العلــــم *  .هريــــرة أبــــي عــــن) ٣ م خــــد(". لــــه يــــدعو صـــالح

إمــــا تعليمـــــاً أو تصــــنيفاً، وتعلـــــيم آيــــة مـــــن كتــــاب اهللا مـــــن ذلـــــك : ينتفــــع بـــــه

 بـَْعـــــــدَ  أُجـــــــورُُهمْ  َعلَـــــــْيِهمْ  ُتْجـــــــَرى) ٤( أْربـََعـــــــة: "وفـــــــي الصـــــــحيح*  .أيضـــــــا

ـــهُ  ُأْجـــِريَ  ِعْلمـــاً  علَّـــمَ  وَمـــنْ ، اهللا َســـِبيلِ  ِفـــي ُمراِبطـــاً  مـــاتَ  َمـــنْ : الَمـــْوتِ  ـــهُ  َل  َعَمُل

 َورَُجــــلٌ ، ُوِجـــَدتْ  َمــــا لَـــهُ  َيْجــــِري فَأْجُرهـــا ِبَصــــَدَقةٍ  َتَصـــدَّقَ  وَمــــنْ ، بِـــهِ  ُعِمــــلَ  َمـــا

  .أمامة أبي عن) طب حم(". له َيْدُعو فـَُهوَ  صاِلحاً  َوَلداً  تـََركَ 

  : قال ربنا] تنبيه[

ـــــو ســـــهل القطـــــان( ـــــن محمـــــد) هــــــ ٣٤٩ت ( َمتُّـــــوثيالْ : لزركلـــــيقـــــال ا) أب  ب

ـــن أحمـــد ـــد ب ـــو اهللا، عب ـــوثي القطـــان ســـهل أب  فـــي المقـــدمين مـــن أديـــب: المت

 أخـــذ* . العـــراق فـــي) واألهـــواز قرقـــوب بـــين( متـــوث إلـــى نســـبته. الحـــديث

 الكـــــديمي يـــــونس بـــــن ومحمـــــد) ٢٨٨( األســـــدي موســـــى بـــــن بشـــــر: عـــــن

 ينــــــزل وكـــــان، وفلـــــج وغيـــــرهم، وثعلــــــب، العينـــــاء، وأبـــــي والمبـــــرد،) ٣٨٦(

 المجبــــــرة رأي علــــــى وكــــــان* . إليهــــــا فنســــــب، )بغــــــداد( غربــــــي القطــــــن دار

 .)فيهـــــا لـــــه اختيـــــار ال أعمالــــه فـــــي مجبـــــر اإلنســــان إن تقـــــول التـــــي الفرقــــة(

  .واهللا أعلم وعلمه أتم

  

  ]واهللا تعالى أعلم، وعلمه أتم، والحمد هللا على ما أحسن إلينا وعّلم [ 
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  الفهرس

  

  المرأة رأسهدي النبي عليه الصالة والسالم في  -١

  المرأة هدي النبي عليه الصالة والسالم في وجه -٢

  هدي النبي عليه الصالة والسالم في حاجب وسّن المرأة -٣

  هدي النبي عليه الصالة والسالم في عين المرأة -٤

  هدي النبي عليه الصالة والسالم في صدر المرأة -٥

  هدي النبي عليه الصالة والسالم في عجز المرأة -٦

  المرأة خروجهدي النبي عليه الصالة والسالم في  -٧

  والسالم في غيبة الزوج هدي النبي عليه الصالة -٨

  هدي النبي عليه الصالة والسالم في الصبر على موت األوالد -٩

  هدي النبي عليه الصالة والسالم في التالوة في البيوت - ١٠

  هدي النبي عليه الصالة والسالم في طاعة الزوج - ١١

  المرأة صالةهدي النبي عليه الصالة والسالم في  - ١٢

  لمرأةهدي النبي عليه الصالة والسالم في صوم ا - ١٣

  هدي النبي عليه الصالة والسالم في العيدين للنساء - ١٤

  هدي النبي عليه الصالة والسالم في زكاة المرأة - ١٥

  المرأة للزوج تواضعهدي النبي عليه الصالة والسالم في  - ١٦

  هدي النبي عليه الصالة والسالم في الرحمة لألبناء - ١٧

  هدي النبي عليه الصالة والسالم في تربية األوالد - ١٨
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  عليه الصالة والسالم في اللباسهدي النبي  - ١٩

  هدي النبي عليه الصالة والسالم في الغنى والفقر - ٢٠

  هدي النبي عليه الصالة والسالم في إنفاق مال الزوج - ٢١

  هدي النبي عليه الصالة والسالم في مشي المرأة - ٢٢

  هدي النبي عليه الصالة والسالم في إكرام الجارة - ٢٣

  ضيفهدي النبي عليه الصالة والسالم في تضييف ال - ٢٤

  المرأة صوتهدي النبي عليه الصالة والسالم في  - ٢٥

  هدي النبي عليه الصالة والسالم في اإلستحداد ونحوه - ٢٦

  هدي النبي عليه الصالة والسالم في اإلحداد - ٢٧

  هدي النبي عليه الصالة والسالم في تعّلم المرأة - ٢٨

  هدي النبي عليه الصالة والسالم في كثرة الولد - ٢٩

  والسالم في حلّي المرأةهدي النبي عليه الصالة  - ٣٠

  هدي النبي عليه الصالة والسالم في ترّجل المرأة - ٣١

 هدي النبي عليه الصالة والسالم في إقراء األوالد - ٣٢

 

" مركز دراسة الحديث الشريف: "تطلب منشوراتنا من [ 

٠٨٧٨٣٦٠١٣٢٧٩ [  
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 ))ترجمة المقيد عامله اهللا بلطفه الخفي (( 

  .بن محمد أبي عبد اهللا بن اإلمام مغني محمد عبد اهللا عبد الرحمن: )اسمه(

  .متزوج بزوجة وله ابن واحد: )حاله اإلجتماعية(. أبو زيدان العربي: )كنيته(

في المدرسة اإلبتدائية والمعهد الثــــــــــــــــــــانوي والمتوسط : )طلبه للعلم(

ثم بصولو، ثم في معهد أبي بكر الصديق لتحفيظ القرآن الكريم، " اإلسالم"

  .يدور ويالزم المشايخ الكثيرين من داخل البلد وخارجها

الزمه في علوم كثيرة (أبي فقيه اإلندونيسي  مذكرالشيخ الفقيه : )مشايخه(

األستاذ أبو عبد اهللا اإلندونيسي وأساتذة  والده، )أهمها التفسير والحديث

 معين دين اهللا، الدكتور )خّريجوا الشيخ أبي فقيه" (اإلسالم"المعهد 

سيف النصر  وليد، الشيخ المحدث )خّريج جامعة أم القرى(اإلندونيسي 

باقر السوداني  ناجي، الشيخ المحدث )الزمه في صحيح مسلم حتى يختمه(

الزمه في صحيح مسلم حتى (خريج محدث بالد السودان الشيخ مساعد 

ي الزمه ف(علي الشهابي البيضاوي اليمني  أحمد، الشيخ الفقيه )يختمه أيضا

صاحب نزهة  البغا، الشيخ الفقيه الدكتور مصطفى ديب )الفقه الشافعي

، الشيخ )الزمه في التذهيب حتى يختمه(المتقين شرح رياض الصالحين 

صاحب أصول مذهب الشيعة اإلمامية اإلثني عشرية، والشيخ  القفاريناصر 

 داودالكويتي المتخصص في الرد على الشيعة، والشيخ  الخميسعثمان 

الزم الثالثة األخيرة فيما يتعلق (احي اليمني مؤلف الردود على البدع الم

المكي خريج المدرسة  البنجري، والشيخ أبو محمد )بالمذهب الشيعي

أخذ عنه سند الحديث الشريف (الصولتية ومسند ماالع جاوى الشرقية 
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، وغيرهم من المشايخ )المتصل إلى سيدنا المصطفى صلى اهللا عليه وسلم

  .اهللا همرحم

 القصص، أم زيدان في أبي داود، ضعفاء رجال قيام الليلفضل : )مؤلفاته(

المسلم للمسلم،  دعاءللشيخ أبي فقيه، معجم  الستين النافعةالرائعة، شرح 

الحلم لباس العلم، نوادر الرجال، إحياء السنة، أروع الفضائل المدهشة، 

  .وغيرها بارك اهللا فيها
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 ] منشوراتنا[ 

  معجم صحيح الشمائل المحمدية -١

  )شرح السنة بالسنة(شرح األربعين النووية  -٢

  علّو الهمة في شرح الستين النافعة  -٣

  )رياض المتهجدين(صالة الليل  -٤

  ضعفاء رجال أبي داود -٥

  الفوائد المحرابية -٦

  الرد المفحم على المدعّو أنوْر  -٧

  المحققين فيمن سب الشيخينمذهب  -٨

  هداية األمهات بالنصائح المهمات -٩

  فقه األضحية - ١٠

  الحلم لباس العلم - ١١

  فاقصص القصص لعلهم يتفكرون - ١٢

  وضوء سيدنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم - ١٣

  خطر التقول على المسلم - ١٤

  األربعون لطلبة العلم - ١٥

  معجم األعداد المأثورة - ١٦

  والطعامفقه الحالل والحرام من الشراب  - ١٧

  فقه الصيام - ١٨

  أسرار السواك العجيبة - ١٩

 "وحدة األمة"التعليق األنيق على  - ٢٠

 صحيح الفتن للداني - ٢١
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 ...القواعد الفقهية، وغير ذلك كثير، والحمد هللا  - ٢٢

: ، هاتف"مركز دراسة الحديث الشريف: "للحصول على الكتب المذكورة [

٠٨٧٨٣٦٠١٣٢٧٩[   


